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Inleiding
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dient een privacyverklaring opgesteld
te zijn die inhoudelijk toegankelijk dient te zijn voor betrokkenen. Onder betrokkenen dient in dit geval
te worden verstaan: de leden en oudleden van badmintonclub AVW’93.
De verantwoordelijke in dit kader is het zittend bestuur. Voor vragen kun je contact opnemen met een
van de bestuursleden. Via de button “contact” op de website www.awv93.nl vind je hoe hen te
bereiken

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over je: naam-, adres-, woonplaatsgegevens,
telefoonnummer(s), emailadressen, ibannummer en geboortedatum.

Doeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking
De rechtsgrond van het verwerken van de gegevens is gelegen in het feit dat de leden bij aanmelding van
het lidmaatschap deze info aan het bestuur heeft verstrekt middels het inschrijfformulier.
De doeleinden van de verwerking zijn, dat er een goede ledenadministratie en contributie-administratie
bijgehouden kan worden. Dat de leden via mail nieuwsbrieven kunnen ontvangen. En dat de leden
gebeld kunnen worden indien nodig of wenselijk is.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen absoluut geen gegevens verstrekken aan derden.
Met alle persoonsgegevens gaan wij uiterst discreet en verantwoord om.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij onze club is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.
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Informatiebron
Alle informatie is door ons verkregen, aangeleverd door de leden zelf.

Bewaartermijn
Alle gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Doel hiervan is, om zowel leden als oud-leden te
kunnen bereiken indien er zich iets voordoet als bijvoorbeeld een jubileum.

Je rechten
Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om bij ons een overzicht
aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over je verwerken. Indien je constateert dat
persoonsgegevens die wij over je verwerken onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kun je ons
verzoeken die gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw
persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de verwerking daarvan te beperken. En tevens is
het recht van vergetelheid. Dat houdt in, dat de gegevens op jouw verzoek gewist moeten worden uit de
systemen.
Tot slot kun je een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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