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Privacyverklaring Badmintonvereniging Strijen (BV Strijen) te Strijen 

 

1. Inleiding 
 

Badminton Vereniging Strijen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante 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. Badmintonvereniging Strijen houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit 

brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,  

   deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn  

   voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw  

   persoonsgegevens; 

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van  

   uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de  

   doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze  

   respecteren. 

 

Als Badmintonvereniging Strijen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, 

vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder 

aan dit document. 

 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Voor het beheer van onze ledenadministratie en het afhandelen van de contributiebetaling 

Voor dit doel leggen we de volgende gegevens van u vast: 

• Uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) 

• Uw geslacht 

• Uw geboortedatum 

• Uw emailadres 

• Uw telefoonnummer(s) 

• Uw eventuele toestemming om de contributie automatisch te incasseren. 

• Uw bankrekeningnummer (indien u toestemming heeft gegeven de contributie automatisch 

te incasseren) 

• Uw lidnummer 

• De datum waarop uw lidmaatschap is ingegaan en, indien van toepassing, de einddatum van 

uw lidmaatschap 

• Uw soort lidmaatschap (junior, mid-lid, senior) 
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• Eventuele bijzonderheden over het lidmaatschap (van toepassing zijnde actietarieven, 

kortingsregeling [bij langdurige ziekte, zwangerschap en voor studenten]) 

Is het lid een kind jonger dan 18 jaar, dan onderhouden wij contact met de ouder(s) of verzorger(s). 

Voor het versturen van informatieve mails 

Voor dit doel leggen we de volgende gegevens van u vast: 

• Uw emailadres 

• Uw eventuele afmelding voor de ontvangst van informatieve mails 

BV Strijen informeert de leden per mail over relevante onderwerpen, bijvoorbeeld via de 

nieuwsbrief. Ook kunnen de leden langs die weg worden gewezen op eigen activiteiten of activiteiten 

van andere verenigingen, bijvoorbeeld toernooien of mogelijkheden om vrij te spelen. Standaard 

ontvangen alle leden deze informatie. Indien u liever geen mails van BV Strijen wenst te ontvangen 

(of niet alle mails), dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. Wij halen u in dat geval van de 

(betreffende) mailinglijst af. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat leden zich niet kunnen 

afmelden voor mails die nodig zijn voor de juiste uitvoer van de lidmaatschapsovereenkomst. U kunt 

hierbij denken aan het betalen van contributie, informatie rondom de competitie als u competitie 

speelt, en informatie over de algemene ledenvergadering. 

Voor het publiceren op onze website en social media en in lokale media 

Voor dit doel leggen we de volgende gegevens van u vast: 

• Uw eventuele afmelding voor het gebruik van herkenbare foto’s en video’s op onze website 

en social media.  

BV Strijen kan tijdens activiteiten foto’s en video’s maken die ter promotie van de vereniging op haar 

website en social media, en via lokale media kunnen worden gepubliceerd. BV Strijen gaat ervan uit 

dat de leden hiermee akkoord zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u zich afmelden. U geeft 

dit per mail aan het secretariaat door (info@bvstrijen.nl) en dit wordt direct verwerkt. Eventuele 

foto’s of video’s die op dat moment worden gebruikt, worden door ons verwijderd.  

Uw afmelding geldt alleen voor beeld en geluidsmateriaal die door Badmintonvereniging Strijen, of in 

opdracht van Badmintonvereniging Strijen worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen beeld 

of geluidsmateriaal maken tijdens activiteiten. Badmintonvereniging Strijen heeft daar geen invloed 

op, maar gaat ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeld- en 

geluidsmaterialen op internet. 

 

Bewaartermijn 

Gegevens van leden worden opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerkingen voor de 

periode gedurende de lidmaatschapsovereenkomst. De gegevens in de financiële administratie 

worden daarna nog maximaal 7 jaar bewaard. Dit in verband met de wettelijke termijn die hiervoor 

geldt. NAW-gegevens uit de ledenadministratie worden maximaal 25 jaar bewaard omwille van 

archief en lustra. Op eerste verzoek daartoe van een oud-lid zullen persoonsgegevens alsnog binnen 

4 weken verwijderd worden. 
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Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten van BV Strijen 

Voor het beheer van activiteiten van de vereniging 

Voor dit doel leggen we de volgende gegevens van u vast: 

• Uw naam 

• Uw emailadres (alleen voor senioren) 

• Uw speelsterkte 

• Uw medespelers 

• Uw vereniging 

• Uw geboortedatum (alleen voor junioren) 

• Contactgegevens van jeugdbegeleiders van uw vereniging (alleen voor junioren) 

Bewaartermijn 

Gegevens van deelnemers aan activiteiten van BV Strijen worden opgeslagen ten behoeve van 

bovenstaande verwerking voor een periode tot het einde van de activiteit. De gegevens worden in 

geval van een terugkerende activiteit (bijvoorbeeld jeugd-/seniorentoernooi) daarna nog maximaal 

tien jaar bewaard om de deelnemers bij een volgende editie te kunnen benaderen en als referentie 

voor de indeling van volgende editie(s) van de activiteit. 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors 

Voor het beheer van de sponsoradministratie en de facturatie 

Voor dit doel leggen we de volgende gegevens van u vast: 

• Uw NAW-gegevens 

• Uw bedrijfsnaam 

• Uw emailadres 

Bewaartermijn 

Gegevens van sponsors worden opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking voor een 

periode tot het einde van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor een 

duur van maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van trainers en andere externe vrijwilligers 

Voor het uitvoeren van de overeenkomst 

Voor dit doel leggen we de volgende gegeven van u vast: 

• Uw NAW-gegevens 

• Uw emailadres 

• Uw telefoonnummer(s) 

• Uw betalingsgegevens 

Bewaartermijn 

Gegevens van trainers en andere niet-leden die zich inzetten voor de vereniging worden opgeslagen 

ten behoeve van bovenstaande verwerking voor een periode tot het einde van de overeenkomst en 

daarna alleen in de financiële administratie voor een duur van maximaal 7 jaar (alleen als sprake is 

van een vergoeding). 
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3. Verstrekking aan derden 

Wij zijn heel strikt in het bewaren van uw persoonsgegevens. Wij delen deze dan ook niet met 

derden. Wij maken hierop alleen een uitzondering in de volgende gevallen: 

• De gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt (denk 

bijvoorbeeld aan aanmelding voor de competitie of toernooien); 

• De verstrekking van de gegevens is wettelijk verplicht en toegestaan; 

• De verstrekking is noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging (bijvoorbeeld in het 

kader van een subsidieaanvraag). 

• Indien u ons toestemming geeft om de gegevens te delen. 

 

4. Rechten omtrent uw gegevens 
 

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

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

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 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. Gegevens die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de 

lidmaatschapsovereenkomst kunnen wij niet verwijderen. 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

 

5. Beveiliging 
 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen: 

 

• Alle personen die namens BV Strijen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan. 

• Alle personen die namens BV Strijen van uw gegevens kennis kunnen nemen, hanteren een 

gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op hun systemen; 

• BV Strijen maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten; 

• BV Strijen test en evalueert regelmatig haar maatregelen; 

• Alle personen die namens BV Strijen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 

6. 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. 
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7. Vragen 
 

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

met ons op. 

 

Contactgegevens 

Secretaris BV Strijen 

Pleunie Voogd 

info@bvstrijen.nl 

 

 


