Privacy Document
van RBC in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onderwerp
Referentie

Privacy Document van RBC
Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming, AVG, GDPR

Privacy_Document_RBC_v1.1.docx

Pagina 1/6

Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2
Leden ....................................................................................................................................................... 2
Bezoekers website ................................................................................................................................... 3
Sponsoren................................................................................................................................................ 4
Contact .................................................................................................................................................... 5
Versiebeheer ........................................................................................................................................... 6

Inleiding
Dit is het privacy document van de Rooise Badminton Club (hierna: “RBC”), gevestigd in SintOedenrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40.21.56.98. Het
document is opgedeeld in een aantal hoofdstukken, per hoofdstuk wordt het privacy statement voor
een specifieke doelgroep beschreven.

Leden
1. Dit is het privacy document van de Rooise Badminton Club (hierna: “RBC”), gevestigd in SintOedenrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40.21.56.98. Dit
onderdeel heeft betrekking op leden van RBC.
2. RBC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden
verzameld bij uw lidmaatschap. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met
uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij RBC af te sluiten gaat u akkoord met
de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming ("AVG").
Wat zijn persoonsgegevens?
3. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van
deze gegevens kan RBC haar leden direct dan wel indirect identificeren.
Welke informatie verzamelen wij?
4. In het kader van de dienstverlening van RBC worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens,
zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer
en bankrekeningnummer verzameld en verwerkt.
Voor welke doelen verzamelt RBC deze informatie?
5. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw
sportlidmaatschap. Daarnaast zal RBC deze gegevens gebruiken om u per post, per email of
anderszins te informeren over activiteiten (van RBC of bijvoorbeeld de badminton bond) die voor
u interessant kunnen zijn.
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Overdracht van uw gegevens
6. RBC deelt uw gegevens met de badminton bond waarbij RBC aangesloten is. Specifiek worden de
gegevens van competitiespelers gedeeld met de Helmondse Badminton Bond (HBB).
7. RBC deelt gegevens van leden van het dagelijks bestuur met de Kamer van Koophandel waar RBC
geregistreerd is.
8. Op onze website worden namen van leden genoemd, bijvoorbeeld in overzichten van
competitieteams, clubkampioenschappen etc. Verdere details zullen niet worden geplaatst
zonder expliciete toestemming.
9. Op social media (bijvoorbeeld onze facebook pagina) plaatsen we algemene informatie ter
promotie van activiteiten van RBC. We zullen daar geen persoonsgegevens of foto’s plaatsen
zonder daar expliciet toestemming voor gevraagd te hebben.
10. Tenslotte kan RBC uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is.
Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal RBC uw expliciete voorafgaande
toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.
Beveiliging van informatie
11. RBC gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt RBC
ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen
binnen RBC toegang hebben tot uw gegevens.
12. RBC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
Rechten van leden
13. Leden hebben het recht om inzage in gegevens die RBC van hen administreert en verwerkt en
kunnen verzoeken deze te laten corrigeren als deze onjuist zijn.
14. Leden kunnen de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd intrekken. De
gegevens zullen dan verwijderd worden (dit geldt bijvoorbeeld voor informatie op onze website
of facebook pagina).
15. Bij klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan de betrokkene een klacht
kan indienen bij de relevante privacy toezichthouder.
16. Leden zijn verplicht de benodigde persoonsgegevens te verstrekken zodat RBC de overeenkomst
(het lidmaatschap van RBC) kan uitvoeren. Zonder delen van deze gegevens is het niet mogelijk
lid te worden van RBC.

Bezoekers website
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1. Dit is het privacy document van de Rooise Badminton Club (hierna: “RBC”), gevestigd in SintOedenrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40.21.56.98. Dit
onderdeel heeft betrekking op bezoekers van de website van RBC, www.rooisebadmintonclub.nl
en onze facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/RooiseBadmintonClub .
2. RBC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden
verzameld bij uw bezoek aan de website. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze
wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door het bezoeken van de website
www.rooisebadmintonclub.nl en https://nl-nl.facebook.com/RooiseBadmintonClub gaat u
akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ("AVG").
Wat zijn persoonsgegevens?
3. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van
deze gegevens kan RBC bezoekers van de website direct dan wel indirect identificeren.
Welke informatie verzamelen wij?
4. In het kader van de dienstverlening van RBC worden bij uw bezoek aan onze websites GEEN
persoonsgegevens verzameld en bewerkt door RBC.
5. Wanneer u gebruik maakt van het Contactformulier op de site www.rooisebadmintonclub.nl
dient u uw naam en e-mail adres op te geven. Deze zullen wij alleen gebruiken om te reageren
op uw bericht of vraag. Uw gegevens worden verder niet geadministreerd of verwerkt.

Sponsoren
1. Dit is het privacy document van de Rooise Badminton Club (hierna: “RBC”), gevestigd in SintOedenrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40.21.56.98. Dit
onderdeel heeft betrekking op bezoekers van de website van RBC, www.rooisebadmintonclub.nl.
2. RBC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden
verzameld uw gebruik van de website. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij
met uw persoonsgegevens omgaan. Door een sponsorovereenkomst met RBC aan te gaan gaat u
akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ("AVG")..
Wat zijn persoonsgegevens?
3. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van
deze gegevens kan RBC haar sponsoren direct dan wel indirect identificeren.
Welke informatie verzamelen wij?
4. In het kader van de dienstverlening van RBC worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens,
zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer
verzameld en verwerkt.
Voor welke doelen verzamelt RBC deze informatie?
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5. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw
sponsorovereenkomst met RBC.
Overdracht van uw gegevens
6. RBC deelt uw gegevens NIET met andere instanties.
7. Op onze website wordt uw logo getoond. U kunt zelf bepalen of u in uw logo bijvoorbeeld adres
of telefoongegevens opneemt.
8. Tenslotte kan RBC uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is.
Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal RBC uw expliciete voorafgaande
toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.
Beveiliging van informatie
9. RBC gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt RBC
ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen
binnen RBC toegang hebben tot uw gegevens.
10. RBC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
Rechten van leden
11. Sponsoren hebben het recht om inzage in gegevens die RBC van hen administreert en verwerkt
en kunnen verzoeken deze te laten corrigeren als deze onjuist zijn.
12. Sponsoren kunnen de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd intrekken. De
gegevens zullen dan verwijderd worden (dit geldt bijvoorbeeld ook voor informatie op onze
website).
13. Bij klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan de betrokkene een klacht
kan indienen bij de relevante privacy toezichthouder.
14. Sponsoren zijn verplicht de benodigde persoonsgegevens te verstrekken zodat RBC de
overeenkomst (het sponsorschap van RBC) kan uitvoeren. Zonder delen van deze gegevens is het
niet mogelijk sponsor te worden van RBC.

Contact
Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, neem dan contact op met:
Rooise Badminton Club
T.a.v. Geert Verschueren
Meerkoet 5
5492 PM Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-478376
e-mail: mailto:info@rooisebadmintonclub.nl
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Versiebeheer
Versie
0.1
0.2

Datum
13-03-2018
04-05-2018

Auteur
G. Verschueren
G. Verschueren

0.3

05-05-2018

G. Verschueren

1.0
1.1

01-06-2018
05-06-2018

G. Verschueren
G. Verschueren
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Wat
Initiële versie ter bespreking in het bestuur.
Aanvullingen en aanpassingen, besproken in het
bestuur.
Kleine aanpassingen n.a.v. bespreking,
onderdeel sponsoren gecompleteerd.
Definitief gemaakt.
Kleine tekstuele correcties.
In sectie website ook onze Facebook pagina
opgenomen.
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