Privacyverklaring Badmintonclub Someren

versie 12-02-2019

Badmintonclub Someren, met als thuisbasis Sporthal de Postel (Postel 18,
Someren), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Postadres: Duijssencamp 26, 5721LG, Asten
E-mail: info@badmintonclub-someren.nl
Internet: www.badmintonclub-someren.nl
Gijs van Bussel is de Functionaris Gegevensbescherming van Badmintonclub
Someren.
Hij is te bereiken via e-mail: info@badmintonclub-someren.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Badmintonclub Someren verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van
onze vereniging en via het lidmaatschap deze gegevens aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voornaam en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Datum inschrijving/uitschrijving
Doel en basis waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Badmintonclub Someren verwerkt je persoonsgegevens in een beveiligde, online
administratie voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- Automatische incasso van de jaarlijkse contributie uit te laten voeren
Foto’s
Tijdens evenementen die georganiseerd worden door Badmintonclub Someren,
worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gepubliceerd op
www.badmintonclub-someren.nl en/of sociale media.
Via het aanmeldingsformulier vragen we je aan te geven of je hiermee akkoord
gaat. Je kunt je standpunt wijzigen door een e-mail te sturen naar boven
genoemd e-mailadres.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Badmintonclub Someren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden geregistreerd.
Bij opzegging van het lidmaatschap zal worden gevraagd of je wenst dat je
gegevens worden verwijderd.
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Delen van persoonsgegevens met derden
Badmintonclub Someren verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Badmintonclub Someren blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Gegevens die we delen met derden:
- Mailchimp: voor het versturen van de nieuwsbrief
- Sportlink: voor het veilig beheren van de ledenadministratie
Verder verstrekken we gegevens van de competitiespelers aan de Helmondse
Badminton Bond.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
je persoonsgegevens door Badmintonclub Someren en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt ons altijd vragen om de persoonsgegevens
die wij van jou bezitten digitaal naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of
bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar
info@badmintonclub-someren.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Badmintonclub Someren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klachtindienen-bij-de-ap
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Badmintonclub Someren neemt de bescherming van je gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De ledenadministratie, de penningmeester en de secretaris hebben toegang tot
Sportlink (online database voor ledenadministratie), met ieder hun eigen
toegangsrechten tot bepaalde gegevens om hun taak te kunnen vervullen.
Overige bestuursleden hebben enkel toegang tot de e-mail addressen van de
leden omdat deze zijn opgeslagen in e-mailprogramma dat we gebruiken.
Naast het algemene e-mailadres info@badmintonclub-someren.nl maken we
gebruik van toernooi@badmintonclub-someren.nl. Naast het bestuur hebben de
organisaties van de verschillende toernooien tijdelijk toegang tot dit e-mailadres.
Hierin is geen adressenlijst in opgeslagen. Elk jaar wordt het wachtwoord
veranderd.
De Verenigings Competitie Leider (VCL) heeft toegang tot de e-mailadressen van
de competitiespelers. Dit is nodig om zijn taak te kunnen vervullen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact via info@badmintonclub-someren.nl
Tijdens elke algemene ledenvergadering wordt aan alle aanwezigen gevraagd of
zij akkoord gaan met de op dat moment geldende privacy verklaring.
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
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