
 

 

 

Privacy Statement 

Badmintonvereniging 

SMASH’70 
 

 
 

Wij zijn Badmintonvereniging SMASH’70. Wij komen wekelijks bij elkaar om te badmintonnen in Sporthal 
Oudendijk. Om dit te kunnen organiseren verwerken wij een aantal verschillende persoonsgegevens. 
Omdat wij de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel hebben, lichten wij u middels dit 
privacy statement in over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens. 
 

 
Onze doelen voor gegevensverwerking 
 
Het doel van de vereniging is om gezellig samen 
te badmintonnen. Dit kunnen we alleen bereiken 
door persoonsgegevens te verwerken. Wij 
hebben een aantal goede redenen om uw 
gegevens te gebruiken. De redenen zijn: 
 
1. Het organiseren van speelavonden;  
2. Het organiseren van extra activiteiten waar 

leden aan deel kunnen nemen;  
3. Het vergaderen en maken notulen van de 

vergadering;  
4. Het innen van contributie;   
5. Het maken van reclame voor de vereniging. 
 
De bovenstaande doelen achten wij noodzakelijk 
voor onze vereniging. Door deze doelen na te 
streven, kunnen we gezellig met elkaar 
badmintonnen. 
 
Leden en oud-leden; bewaartermijnen 
 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van onze 
leden en onze oud-leden. Onder leden van de 
vereniging wordt verstaan: seniorleden (met een 
leeftijd van boven de 18 jaar), aspirant-leden (met 
een leeftijd tussen de 16 en 18 jaar) en jeugdleden 
(met een leeftijd van onder de 16 jaar). 
Persoonsgegevens van onze alle leden blijven 

bewaard voor zo lang als het lidmaatschap bij onze 
vereniging voortduurt.  
Persoonsgegevens van oud-leden blijven 
bewaard, totdat oud-leden aangeven dat hun 
persoonsgegevens moeten worden verwijderd, 
doch niet langer dan na een periode van vijftien 
jaar. Jaarlijks wordt eenmaal het 
gegevensbestand van oud-leden verschoond. 
 
Het soort persoonsgegevens 
 
Als wij onze doelen willen bereiken, dan moeten 
wij daar een aantal persoonsgegevens voor 
verwerken. Wij verwerken de volgende 
persoonsgegevens van onze leden en oud-leden: 
 
1. NAW-gegevens;   
2. Geboortedatum;   
3. Telefoonnummer(s);   
4. Persoonsgegevens die leden verstrekken 

tijdens een vergadering;   
5. Bankrekeningnummer;   
6. Fotomateriaal.  
 
NAW-gegevens, geboortedata en  
telefoonnummers worden verwerkt voor de 
doelen 1, 2 en 4. Persoonsgegevens die leden 
verstrekken tijdens een vergadering worden 
verwerkt voor doel 3. Bankrekeningnummers 



worden verwerkt voor doel 4. Fotomateriaal 
wordt verwerkt voor doel 5. 
 
Rechten en plichten 
 
Wij wijzen u in dit privacy statement graag op uw 
rechten onder de AVG:  
 
1. U heeft het recht om te weten dát wij 

persoonsgegevens van u opslaan en met welk 
doel wij uw persoonsgegevens opslaan 
(Informatie, artikel 13 AVG).  

2. U moet erop kunnen vertrouwen, dat wij de 
persoonsgegevens alleen gebruiken voor het 
doel waarvoor wij hebben aangegeven deze 
gegevens te gebruiken (Beginselen, artikel 5 
AVG).  

3. Wij mogen slechts persoonsgegevens 
gebruiken waarvoor u toestemming heeft 
gegeven (Rechtmatige verwerking, artikel 6 
AVG).  

4. U heeft het recht om van ons exact te weten 
welke gegevens van u bekend zijn en per 
gegeven te weten welk doel wij deze gegevens 
hebben opgeslagen (Transparantie, artikel 12 
AVG).  

5. Indien u meent dat bepaalde gegevens onjuist 
zijn, dan heeft u het recht op rectificatie 
(Rectificatie, artikel 16 AVG).  

6. Indien u eist dat de opgeslagen 
persoonsgegevens worden verwijderd, 
dienen wij hieraan onverwijld gevolg te geven 
(Wissen/vergetelheid, artikel 17 AVG).  

7. U kunt bezwaar maken tegen een bepaald 
stigmatiserend gebruik van de over u 
opgeslagen gegevens. Wij mogen vanaf dat 
moment deze gegevens niet langer voor dit 
doel gebruiken (Bezwaar, artikel 21 AVG).  

8. U kunt van ons eisen dat het gebruik van de 
verstrekte persoonsgegevens wordt beperkt 
(Beperking, artikel 18 AVG).  

9. U kunt een gedetailleerd overzicht van uw 
gegevens opvragen. U kunt verzoeken dat wij 
deze gegevens rechtstreeks sturen naar een 
door u aan te wijzen derde. (Dataportabiliteit, 
artikel 20 AVG).  

10. U heeft het recht erop aan te kunnen dat wij 
passende maatregelen nemen om de 

vertrouwelijkheid én de beschikbaarheid van 
de persoonsgegevens te waarborgen 
(Beveiliging van de bewerking, artikel 32 
AVG).  

11. U heeft het recht om een klacht in te dienen 
bij de toezichthouder in verband met het niet 
nakomen van de verplichtingen uit de AVG (Te 
verstrekken informatie, artikel 13 AVG). 

 
U kunt een verzoek tot uitoefening van uw recht 
elektronisch kenbaar maken door te mailen naar: 
secretaris@bvsmash70woubrugge.nl  
 
Wij reageren binnen drie weken, tenzij dat op 
basis van gegronde redenen niet haalbaar is. 
 
Beveiliging 
 
Wij hebben passende, technische en 
organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens  te beveiligen tegen verlies, 
diefstal, misbruik of enig andere onrechtmatige 
verwerking, rekening houdend met de stand van 
de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging. 
Wij garanderen een passend beveiligingsniveau 
gelet op de risico’s van de verwerking en de aard 
van de te beschermen gegevens. 
 
Tot slot 
 
Bescherming van uw persoonsgegevens nemen 
wij uiterst serieus. Mocht u naar aanleiding van 
deze verklaring een vraag, opmerking of klacht 
hebben, dan kunt u dat kenbaar maken door te 
mailen naar secretaris@bvsmash70woubrugge.nl 
Specifieke vragen betreffende financiën kunt u 
mailen naar   
penningmeester@bvsmash70woubrugge.nl 
 
Laatst bijgewerkt op 30-09-2020 
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