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PRIVACYVERKLARING van de “Huissense Badminton Club”

Dit is een privacyverklaring van Huissense Badminton Club (hierna: HBC), gevestigd te Huissen en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120339. Deze
privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze
worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk
en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Indien u lid wordt/bent van HBC, of om een andere reden persoonsgegevens aan HBC heeft verstrekt,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te
verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:
De secretaris van HBC.
De secretaris verwerkt uw persoonsgegevens en is bereikbaar via secretaris@huissensebc.nl
2.

Welke gegevens verwerkt HBC en voor welk doel
2.1. In het kader van uw aanmelding als lid worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:
a.
Voor- en achternaam;
b.
Geslacht;
c.
Adresgegevens;
d.
Geboortedatum;
e.
Telefoonnummer;
f.
E-mailadres;
g.
IBAN-rekeningnummer;
h.
Eventuele vermelde persoonlijke bijzonderheden.
2.2. HBC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.
Uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en adresgegevens, worden gebruikt
voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
b.
Uw telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen, informatie en activiteiten van HBC;
c.
Uw IBAN-rekeningnummer wordt gebruikt om (incasso)betalingen van het inschrijfgeld
en lidmaatschapscontributiebedrag of ander financiële diensten af te wikkelen;
d.
Uw persoonlijke bijzonderheden worden gebruikt, voor zover strikt noodzakelijk.
2.3. Uw noodzakelijke persoonsgegevens worden gebruikt voor het aan- en afmelden bij de
badmintonbond t.b.v. het aanvragen van een bondsnummer.
2.4. Wij kunnen foto’s van deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website, tenzij u
daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent via de e-mail aan de secretaris.
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3.

Bewaartermijn

HBC verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap. Na
opzegging van het lidmaatschap niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of
andere wetgeving die het bewaren verplicht, tot maximaal drie jaar na opzegging. Aansluitend worden
de persoonsgegevens vernietigd.
4.

Beveiligingsmaatregelen

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.
5.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1. Via de mail kunt u bij de secretaris van HBC een verzoek indienen om uw persoonsgegevens
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HBC zal uw verzoek in behandeling
nemen en u, binnen een week na ontvangst hierover informeren;
5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens via de e-mail contact opnemen met de secretaris;
5.3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop HBC je persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming;
5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht
via e-mail aan onze secretaris.

6.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

