BADMINTON CLUB HERCULES
Secretariaat BC Hercules
Dreesborch 12
5241 HL Rosmalen
Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR)
genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en
beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact
op verenigingen zoals BC Hercules.
Daarom willen we alle leden graag informeren op welke wijze we als vereniging omgaan met
jullie gegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam
samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze
daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt BC Hercules persoonsgegevens?
BC Hercules verwerkt persoonsgegevens van leden en personen die interesse tonen in een
lidmaatschap.
Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
De gegevens van het inschrijfformulier worden gebruikt bij het inschrijven bij de vereniging.
Wij gebruiken je naam, adresgegevens en emailgegevens bijvoorbeeld om contact met je te
onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een
vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter
ondersteuning van het proces rondom contributie.
Gegevens van het inschrijfformulier worden niet aan derden verstrekt.
Welke gegevens bewaren we?
We verwerken alleen die gegevens die nodig zijn in het kader van de hiervoor beschreven
zaken. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is
voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
We vragen geen gegevens m.b.t. bankrekeningnummers. Van de door de leden uitgevoerde
contributiebetalingen worden geen bankrekeningnummers door ons opgeslagen.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden verwerkt waarbij bestuursleden van de vereniging de
mogelijkheid hebben om deze in te zien en te gebruiken alleen ten behoeve van de uitvoering
van hun taak binnen het bestuur van BC Hercules.
BC Hercules zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om
De persoonsgegevens te beveiligen.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard
om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven
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genereren. Daarnaast is het voor de vereniging met deze informatie mogelijk oud-leden te
informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de
wettelijk bepaalde voorschriften.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is BC Hercules gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving.
Wijziging privacyverklaring
BC Hercules behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
We zullen dit altijd aan de leden vooraf melden.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door BC Hercules kun je
terecht bij het bestuur.
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het bestuur van BC Hercules
Geralt Somsen
Martine Koen-Harmeling
Dennis Zegers
Robert Groenhof
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