
Badmintonclub Budel

Privacy Reglement Badmintonclub Budel
(gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van Badmintonclub 
Budel
omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen:
1. Onder vereniging verstaan we Badmintonclub Budel, zoals omschreven in de statuten.
2. Het bestuur zijn de personen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel.
3. Leden zijn alle betalende leden van de vereniging.
4. Buitengewone leden zijn de ereleden.
5. Onder persoonsgegevens verstaan we: voor- en achternaam, voorletters, adres en woonplaats, 

telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, e-mailadres, bankrekeningnummer, 
bondsnummer van Badminton Nederland en herkenbare afbeelding in een foto of video.

6. Het inschrijfformulier is het aanmeldingsformulier lidmaatschap.
7. Het huishoudelijk reglement is het reglement, dat is vastgelegd ingevolge artikel 8 van de 

statuten van Badmintonclub Budel.
8. Een verwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de vereniging en de verwerker van 

persoonsgegevens. Deze stellen we op voor zover dit van toepassing is.

Persoonsgegevens:
De persoonsgegevens beheren we op een computer door de ledenadministratie van de 
vereniging. Hij/zij heeft daartoe een bestand gemaakt, Hij/zij zal de gegevens verwerken en 
aanpassen.
In dit bestand zijn de onder punt 5 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging (bijv. 
wie men is, het adres voor bezoeken, het e-mailadres voor correspondentie, het 
telefoonnummer voor afspraken, het bankrekeningnummer om contributie over te laten 
maken, foto’s voor op de website en weekbladen). Van dit bestand maken we een back-up 
gemaakt op een externe vaste schijf.

De persoonsgegevens delen we met de bestuursleden, de ledenadministratie, de 
competitieleider en de webmaster, maar NIET aan derden of eigen leden. 

De gegevens van oud-leden bewaren we in een apart bestand ten behoeve van eventuele 
reünies of lustrumvieringen.

Wat zijn uw rechten?
De leden hebben het recht Badmintonclub Budel te vragen welke persoonsgegevens zij 
bewaart. Badmintonclub Budel zal op dit verzoek schriftelijk of per email binnen vier weken 
reageren. Vervolgens kunnen leden badmintonclub Budel verzoeken deze gegevens aan te 
vullen of te verbeteren.
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Inschrijfformulier:
Via het inschrijfformulier gaat men akkoord met het verwerken en 
opslaan van de persoonsgegevens genoemd onder begrip 5 van dit 
reglement.
Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar het privacyreglement.

Foto’s:
Bij activiteiten van badmintonclub Budel kan het voorkomen dat we foto’s of video-opnamen 
maken  van de leden. Dit beeldmateriaal willen we in sommige gevallen gebruiken voor de 
website of voor foto’s in de krant/weekbladen.

Geluidsopnames:
Het bestuur maakt geen geluidsopnames van de jaarvergadering en bestuursvergaderingen. 
Indien dit toch gewenst is, maakt het bestuur dit kenbaar bij aanvang van de vergadering.

Privacybeleid van Badmintonclub Budel:
Op de jaarvergadering besteden we aandacht aan het privacybeleid van de vereniging. 
Mocht men vragen of opmerkingen zijn, dan zal het bestuur daarmee op een gepaste wijze 
omgaan.

Datalek:
Bij een eventueel datalek zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na 
constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending 
van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden 
gesteld. (art. 33.1 van het AVG). In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en 
zal de ledenadministratie daarvan een register bijhouden.

Functionaris gegevensbescherming:
Als vereniging zijn we vrijgesteld van het hebben van genoemde functionaris. Echter de 
ledenadministratie zal wel voortdurend aandacht geven aan de bescherming van de 
persoonsgegevens van de leden.
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Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister heeft tot doel om het privacybeleid van BC 
Budel te 
toetsen aan de AVG.

In het digitale verwerkingsregister (ledenlijst) leggen we de volgende informatie van 
persoonsgegevens vast.

Doel Beheer 
door

Betrok-
kenen

Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken 
systeem

Distributie

Inschrijve
n nieuw 
lid

Leden-
admini-
stratie

Nieuwe 
leden

Voor- en 
achternaam

Tot 1 maand na 
einde 
lidmaatschap

Ledenlijst G*, B**

Adres + postcode + 
woonplaats

Idem G*, B**

Telefoonnummer 
(vast + evt. mobiel)

Idem G*,

Geboortedatum Idem G*, B**
Geslacht Idem G*, B**
E-mailadres Idem G*, B**
Bondsnummer Idem B**
Bankrekeningnumm
er

Idem

Foto of video Tot 3 
kalenderjaren 
na einde 
lidmaatschap

W***

G*: Deze gegevens dient men aan de gemeente Cranendonck te verstrekken i.v.m. 
subsidies.
B**: Deze gegevens dient men aan Badminton Nederland te verstrekken i.v.m. lidmaatschap 
aan Badminton Nederland.
W***: Deze gegevens kunnen we op de website van BC Budel plaatsen voor diverse 
doeleinden.
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In het digitale verwerkingsregister (oud ledenlijst) leggen we de volgende informatie aan 
persoonsgegevens vast.

Doel Beheer 
door

Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermij
n

Betrokken 
systeem

Lustrum
s
Reünies

Leden-
administrati
e

Oud-leden Voor- en achternaam Onbeperkt Oud ledenlijst

Adres + postcode + 
woonplaats

Idem

Telefoonnummer (vast + 
evt. mobiel)

Idem

Geboortedatum Idem
Geslacht Idem
E-mailadres Idem
Foto of video Tot 3 

kalenderjaren 
na einde 
lidmaatschap

Dit document is in de bestuursvergadering van 26 juni 2018 vastgesteld.


