Privacyverklaring Badmintonclub Rokkeveen
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is op 25 mei 2018 inwerking
getreden. Onderstaande verklaring is onderdeel van de nieuwe wetgeving. Wij
respecteren je privacy en zullen vertrouwelijk omgaan met de gegevens die je ons
aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren
wij je over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.

Gegevens
De badmintonclub Rokkeveen heeft gegevens geregistreerd van iedereen die lid is.
De gegevens zijn:
•
•
•
•
•

Voorletters, voornaam en achternaam en adresgegevens
Geboorte datum en geslacht
Betaling gegevens als bankrekening en automatische incasso
Contactgegevens als telefoonnummer en Email
Contactgegevens van degenen die we kunnen benaderen in geval van nood

Doel opslag
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het onderhouden van contact met de leden
zoals via de nieuwsbrief, de inning van contributie en om in geval van een calamiteit
medische verzorgers en thuisblijvers te informeren.

Toegang tot gegevens
Persoonsgegevens worden door de Badmintonclub niet aan derden ter beschikking
gesteld. Volledige toegang tot de gegevens hebben bestuursleden van de
badmintonclub en beperkte toegang (alleen relevante gegevens) hebben leden die
een rol hebben bij de organisatie van evenementen. Betaling gegevens zijn alleen in
te zien voor bestuursleden.

Recht van inzage en het recht wijzigen
Als persoon heb je het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien. Je kan aan het
bestuur van de Badmintonclub vragen welke gegevens er over jou zijn opgeslagen.
Ook heb je het recht om die gegevens te wijzigen.

Beeldmateriaal
We kunnen beeldmateriaal als foto’s gemaakt bij evenementen gebruiken voor
publicatie op de website. De Badmintonclub kijkt kritisch naar de foto’s die worden
gepubliceerd. Bij het maken van groepsfoto’s wordt vooraf gemeld of deze voor
publicatie bestemd zijn. Heb je toch bezwaar tegen een publicatie, dan kan dit met
motivatie kenbaar worden gemaakt aan het bestuur.

