
 

Privacyverklaring  

 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

 

Privacyverklaring BC Rillandia Smashers  Pagina 1 van 2 

 
BC Rillandia Smashers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 

Privacyverklaring willen we u informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. BC Rillandia Smashers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit document is voor u 

uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar 

aanleiding van het lezen van deze Privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de 

secretaris van onze vereniging, via de contactgegevens onder aan dit document.  

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 

eventueel van ons ontvangen.  

Doel  Welke 

persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

 

Uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereen

komst.  

 

Verstrekken informatie 

over de vereniging 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Geslacht 

 Adres,  

 Postcode 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 Geboortedatum  

 Aanvangdatum 

lidmaatschap 

 Bondsnummer 

 E-mail adres 

 Categorie lidmaatschap 

 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst  

Aanvang 

lidmaatschap tot en 

met einde 

lidmaatschap 

Penningmeester 

verwerkt gegevens. 

4 maal per jaar 

worden actuele 

ledenlijst verspreid 

onder:  

 Bestuursleden 

 Competieleider 

 Trainer 

Financiële 

administratie 

 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Bankgegevens 

 Betaalgegevens 

 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst 

 Penningmeester 

verwerkt gegevens. 

Geen verdere 

verspreiding 

gegevens 

Bondsregistratie  Voornaam 

 Achternaam 

 Adres  

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst 

 Badminton 

Nederland  
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Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Naast verstrekking van uw persoonsgegevens aan Badminton Nederland verstrekken wij zonder uw 

toestemming geen persoonsgegevens aan derden.  

 

Beeldmateriaal 

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van onze vereniging publiceren op 

onze website en/of Facebook pagina, tenzij u daartegen bezwaar aantekent.  

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten 

overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te 

legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op 

de website van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De 

vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 

privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 

de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

 

Vragen  

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met ons op! 

 

Contactgegevens 

Verantwoordelijke: secretaris BC Rillandia Smashers 

E-mail:   bcrs@kpnmail.nl 


