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Privacyverklaring 
 
Inleiding 

Als je jezelf bij onze vereniging aanmeldt, ons een e-mail stuurt of op een andere wijze contact met ons 

opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij gaan zorgvuldig om met de 

persoonsgegevens die wij van jou vastleggen, gebruiken en bewaren, en zorgen voor een passende 

beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied 

van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dit de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw 

persoonsgegevens omgaan. 

Persoonsgegevens 

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens? 

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. 

Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een 

persoonsgegeven. Het kan gaan om jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou 

gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld een e-mailadres, locatiegegevens, inlogcodes, 

gezondheidsgegevens, bankgegevens, IP-adressen, etc. 

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens verstaan. Dat zijn onder andere de volgende handelingen: 

• Inzien 

• Opslaan 

• Delen 

• Bewaren 

• Aanpassen 

• Verwijderen  

• Vernietigen 

BC ’t Pluumpje beschikt over de volgende persoonsgegevens van haar (voormalige) leden: 

• Voorletters 

• Voornaam 

• Achternaam  

• Meisjesnaam 

• Straat 

• Huisnummer 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres(sen) 

• Geboortedatum  

• Kleding maat 

• Datum ingang lidmaatschap 

• Bankrekeningnummer (IBAN) 

• Lidnummer Badminton Nederland 

• Foto’s 
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Verantwoordelijke 

BC ‘t Pluumpje is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de wet worden 

wij dan ook de ‘Verantwoordelijke’ genoemd. De leden en relaties worden ‘Betrokkenen’ genoemd. Dat 

BC ’t Pluumpje de Verantwoordelijke wordt genoemd houdt in dat wij de doeleinden en de middelen 

voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wet- en 

regelgeving.  

De vereniging, Badmintonclub ’t Pluumpje, is officieel gevestigd op het adres van het secretariaat: 

Ruysdaelstraat 17, 6961 WJ Eerbeek. Wij zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, te 

bereiken via het volgende e-mailadres: secretariaat@bctpluumpje.nl.  

Verwerking van persoonsgegevens 

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?  

Wij gebruiken de persoonsgegevens van onze leden voor diverse doeleinden. Hierbij gebruiken wij 

alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens (dataminimalisatie) en wij bewaren de 

persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (bewaartermijnen). Alle verwerkingen staan 

vermeld in het ‘Verwerkingsregister’. In dit register staan ook het doel, de wettelijke grondslag en de 

bewaartermijnen vermeld.  

Extra zorgvuldig gaan wij om met de persoonsgegevens van onze jeugdleden onder de 16 jaar. Waar 

nodig treden wij in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) over het voornemen om persoonsgegevens 

van onze minderjarige leden te verwerken. Dit geldt onder andere voor het publiceren van foto’s van 

jeugdleden op onze website. 

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens van onze leden: 

- om contact met je op te nemen; 

- om je informatie te sturen; 

- voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten; 

- om je te informeren en adviseren; 

- voor het doen van aanbiedingen; 

- voor het uitvoeren van onderzoeken; 

- voor het deelnemen aan enquêtes; 

- voor het beantwoorden van vragen; 

- voor het afhandelen van klachten en complimenten; 

- voor het aanmelden bij Badminton Nederland; 

- voor het aanmelden bij diverse competities en toernooien. 

Als je het niet (meer) op prijs stelt om informatie en nieuws van de vereniging c.q. het bestuur te 

ontvangen, dan bieden wij jou de mogelijkheid om je hiervoor af te melden. Dat kan op de door jou 

gewenste manier (mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, e.d.). 

Zoals aangegeven moet er een rechtsgrond zijn om als vereniging persoonsgegevens te mogen 

verwerken. Er zijn zeven rechtsgronden voor de niet-gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Voor 

onze vereniging zijn er eigenlijk slechts vier echt van toepassing: 

A. Uitvoeren van een overeenkomst. 

Het aangaan van het lidmaatschap met de vereniging is het sluiten van een overeenkomst. 

B. Uitdrukkelijke toestemming. 

mailto:secretariaat@bctpluumpje.nl
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Dit betekent dat je zonder druk en aantoonbaar jouw toestemming verleent voor het verwerken 

van jouw persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is het invullen en indienen van een 

inschrijfformulier voor een toernooi. 

C. Gerechtvaardigd belang. 

Als het belang van de vereniging zwaarder weegt dan het belang van het individuele lid, mogen 

persoonsgegevens van leden verwerkt of gedeeld worden. 

D. Wettelijke verplichting. 

Dit geldt bijvoorbeeld als wij persoonsgegevens moeten verstrekken aan instanties zoals de 

belastingdienst. 

Website en cookies 

BC ’t Pluumpje maakt geen actief gebruik van statistische gegevens van de website. Dit kan in de 

toekomst wijzigen. Wij maken ook geen gebruik van cookies, zodat er ook geen gegevens van 

individuele bezoekers worden vastgelegd. 

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn 

geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw 

gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie 

waarvan je de website bezoekt. 

Het is mogelijk dat wij in de toekomst wel gebruik gaan maken van statistische gegevens die op de 

website verzameld kunnen worden. De privacyverklaring wordt hier dan op aangepast. Bekijk daarom 

regelmatig de laatste versie van deze privacyverklaring. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens 

te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De apparatuur die wij 

gebruiken is afdoende beveiligd waardoor jouw persoonsgegevens niet door onbevoegden bekeken 

kunnen worden. 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de vereniging.  

Jouw persoonsgegevens worden binnen het bestuur gebruikt en uitgewisseld met de 

coördinatoren van de diverse commissies voor zover dit noodzakelijk is. 

2. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens buiten de vereniging. 

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij 

persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw 

uitdrukkelijke toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van 

persoonsgegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en 

de vereniging of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang is.    

Bewaartermijnen 

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en in elk geval zo lang als eventuele 

specifieke regelgeving dit vereist. In het Verwerkingsregister geven wij een indicatie van de 

bewaartermijnen. 
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Rechten van betrokkenen 

Wat zijn jouw privacyrechten? 

Je hebt recht op inzage in de door ons vastgelegde persoonsgegevens van jou. Daarnaast heb je het 

recht om om correctie, beperking en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Deze laatste 

rechten kun je uiteraard alleen doen gelden als de verwerking van de persoonsgegevens door de 

vereniging hier aanleiding toe geeft. Je hebt ook het recht van overdracht van jouw persoonsgegevens 

als je lid wordt van een andere vereniging. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw 

persoonsgegevens. Als de verwerking van jouw persoonsgegevens het gevolg is van jouw 

toestemming, dan kun je de toestemming te allen tijde intrekken en daarmee de verwerking stoppen.  

Bijvoorbeeld het beëindigen van de toezending van onze nieuwsbrieven. Als je deze niet meer wilt 

ontvangen is een berichtje naar het secretariaat voldoende. 

Je kunt jouw (schriftelijke) verzoeken m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen naar het secretariaat 

(secretariaat@bctpluumpje.nl). Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Indien jouw verzoek 

gegrond is, zal de correctie binnen 4 weken worden doorgevoerd. 

Heb je het idee dat wij niet of niet voldoende reageren op jouw verzoek dan ben je altijd gerechtigd een 

klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP). 

Ga hiervoor naar de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk 

dan op de website wetten.overheid.nl of op de website van de AP. 

Tot slot 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer 

daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid. 

Heb je nog vragen over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via:  

secretariaat@bctpluumpje.nl  
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