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Privacy Verklaring 
 
Uw Privacy 
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen AVG, verwerkt de 
Badminton Vereniging Heel (BVHeel) persoonsgegevens van haar leden. Uiteraard worden 
persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
behandeld en beveiligd. 
 
Lid van de Badmintonvereniging 
Als u lid bent van Badminton Vereniging Heel beschikken wij over een aantal benodigde persoonsgegevens. 
Deze zijn gekoppeld aan uw persoonlijk lidmaatschapsnummer. 
 
Welke gegevens registreren wij? 
➢ Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 
➢ Adres, postcode en woonplaats 
➢ Telefoonnummer 
➢ Emailadres 
➢ Geboortedatum en geslacht 
➢ Datum lidmaatschap 
 
Minderjarigen 
Badminton Vereniging Heel verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 
dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
Doelbinding 
Badminton Vereniging Heel verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens t.b.v. de organisatie van 
wedstrijden, het vermelden en publiceren van uitslagen. Er zullen, alleen de hoognodige, persoonsgegevens 
worden gedeeld. 
 
Derden 
Voor de uitvoering van verschillende diensten kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden. 
Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval 
is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen (o.a. middels een verwerkingsovereenkomst) om te 
waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel door de overeengekomen doeleinden gebruikt 
worden. 
 
Beveiliging 
Badminton Vereniging Heel heeft passende en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 
Navolgende maatregelen zijn genomen: 
➢ Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding hiervan. 
➢ Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens. 
➢ De systemen waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen zijn voorzien van een gebruikersnaam en 

wachtwoord. 
➢ Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en encryptie. 



 
Websitebezoek 
Badminton Vereniging Heel verzamelt geen gegevens omtrent websitebezoek, ook maken we geen gebruik 
van cookies op onze website voor andere doeleinden. 
 
Website van derden 
De  privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via websites en/of platformen via 
links kunnen worden bezocht. Badminton Vereniging Heel aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele 
aansprakelijkheid voor websites van derden gehanteerd privacy beleid. 
 
Foto`s 
Bij evenementen georganiseerd door Badminton Vereniging Heel kan er worden gefotografeerd of gefilmd. 
Indien men niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dan is er plaats om bezwaar te maken. Indien geen 
bezwaar gemaakt wordt moet u er vanuit gaan dat eventueel gemaakte foto`s of opnames gepubliceerd 
worden voor promotionele doeleinden. 
Indien u foto`s van uzelf van een of meerdere platforms verwijdert wilt hebben dient u per email contact op te 
nemen met Badminton Vereniging Heel . Bestuur@bvheel.nl 
 
Bewaartermijn 
Badminton Vereniging Heel bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden 
persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die historisch 
doel dienen, worden geminimaliseerd bewaard. 
 
Verantwoordelijkheid 
Badminton Vereniging Heel deelt uw persoonsgegevens alleen met derden met uitdrukkelijke toestemming 
van u en nooit meer dan noodzakelijk. Badminton Vereniging Heel neemt geen verantwoordelijkheid voor de 
omgang  met uw persoonsgegevens door derden. Waar mogelijk zal Badminton Vereniging Heel verwijzen 
naar de privacy policy van derden.  
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact 
op te nemen via Bestuur@bvheel.nl 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van de privacy wetgeving. 
 
Wijziging privacyverklaring 
Badminton Vereniging Heel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Verklaring Lid 
 
Naam:…………………………………………………………………… 
 
Gaat akkoord met de Privacy Policy van Badminton Vereniging Heel zoals in dit document beschreven. 
 
 
Datum:…………………………………………………………………. 
 
Handtekening:………………………………………………………… 
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