Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
Door Badminton Vereniging Zuidhorn (BVZ) worden persoonsgegevens verwerkt omdat u gebruik maakt van
diensten van BVZ.
Onderstaande persoonsgegevens worden door BVZ verwerkt:
• Naam
• Adres
• Postcode, woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Medische bijzonderheden (alleen zolang actief lid)

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website wordt niet gebruikt voor het verzamelen van gegevens. BVZ maakt geen gebruik van gegevens
die op de Facebookpagina worden verzameld maar heeft geen invloed op de wijze waarop Facebook deze
gegevens verwerkt.
Het is mogelijk dat er van u of uw kind een foto op onze website wordt geplaatst. Indien u hier bezwaar tegen
heeft kunt u dit melden via privacy@bvzuidhorn.nl zodat we u onherkenbaar kunnen maken of de foto
verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Door BVZ worden u persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Bijhouden ledenadministratie
Contributie inning
Informeren over activiteiten
Inschrijving van de leden bij Badminton Nederland

Hoe lang we gegevens bewaren
Door BVZ worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. De ledenlijst wordt
bewaard tot 2 jaar na afloop van het seizoen waarin het lidmaatschap is beëindigd. Gezien de fiscale
bewaartermijn van 7 jaar worden gegevens van de leden in de financiële administratie gedurende deze periode
bewaard. De contactgegevens bewaren we 25 jaar vanwege uitnodigingen voor lustrum vieringen.

Delen met anderen
Door BVZ worden geen persoonsgegevens met andere organisaties gedeeld. Voor de verstrekte gegevens aan
Badminton Nederland is door Badminton Nederland een eigen privacyverklaring opgesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Om van uw recht tot inzage, correctie of verwijdering gebruik te maken kunt u een email sturen naar
privacy@bvzuidhorn.nl. Ter beveiliging van uw persoonsgegevens is het wel noodzakelijk dat wij een kopie van
een geldig identiteitsbewijs ontvangen waarbij u niet noodzakelijke gegevens kunt doorhalen.

Beveiliging
Aangezien BVZ de privacy belangrijk vind zijn er passende maatregelen genomen om toegang tot, misbruik en
of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Versie 2019-03-19

