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Privacyverklaring Bridgeclub Hout Blerick.
Bridgeclub Hout Blerick (hierna te noemen: BCHB) vindt het van belang uw privacy te
waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden. BCHB
gebruikt deze gegevens in alle gevallen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:
- BCHB de persoonsgegevens

alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen die gegevens, welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd;
- BCHB passende maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens is
gewaarborgd;
- BCHB geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- BCHB op de hoogte is van rechten over persoonsgegevens, hierop wijst en deze respecteert.
- BCHB verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden, ex-leden en
van de aankomende leden op een wachtlijst..
Persoonsgegevens van leden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- het

opnemen in de ledenadministratie, de financiële administratie en het rekenprogramma voor de
score verwerking;
- het organiseren op onze speeldagen van bridgewedstrijden in competitieverband en van een
zomerladder;
- het organiseren van overige activiteiten, zoals een kroegentocht en feestdrives;
- het beheren van een uitslagenservice (de uitslag per paar, voorzien van de individuele resultaten
van elk spel);
- het publiceren van verslagen, uitslagen, competitiestanden en foto’s van leden en andere
deelnemers aan door BCHB georganiseerde activiteiten op de website van de club, sociale media
en regionale media;
- het verwerken van wedstrijdgegevens en -uitslagen en het bijhouden van de competitiestanden;
- alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van onze vereniging;
- de organisatie van bridge gerelateerde opleidingen;
- het beheren van onze clubwebsite;
Voor de bovenstaande doelstellingen kan BCHB uitsluitend de volgende persoonsgegevens van
leden vragen en bewaren:
- voorletters, tussenvoegsel(s),
- voornaam;
- volledige adres;
- telefoonnummer(s);

- e-mailadres;
- geslacht;
- datum aanvang lidmaatschap.

achternaam en meisjesnaam;
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-Verstrekking aan derden

De gegevens die leden aan de BCHB geven, kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt zij gebruik van een derde partij voor:
- het
- het
- het

verzorgen van de internetomgeving van BCHB;
verzorgen van de (financiële) administratie;
drukken en/of verzenden van het informatieboekje met ledenlijst en documenten voor de
ALV;
- het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Versturen van informatiebrief aan nieuwe leden;
- Docent(en) voor bridgecursussen.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn
met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. BCHB verwerkt niet meer
persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel binnen onze bridgeclub, het organiseren en
beoefenen van bridge. BCHB zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk is verplicht of op basis van uw schriftelijke toestemming.
Bewaartermijn

BCHB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging

BCHB gaat zorgvuldig met uw gegevens om. BCHB heeft passende maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Alle personen die namens BCHB kennis kunnen nemen van gegevens van leden, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan. Bestuur en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens . Zij tekenen hiervoor een geheimhoudingsverklaring
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.

Rechten over persoonsgegevens

Leden hebben recht op inzage of correctie van de persoonsgegevens die BCHB van hen heeft.
Leden kunnen verzoeken om beperking of verwijdering van hun persoonsgegevens. Indien
wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang van BCHB zich hiertegen verzet, kan zo’n bezwaar of
verzoek worden afgewezen .
Wijziging van het privacy beleid

BCHB evalueert haar privacy beleid regelmatig en past het eventueel aan om dit up-to-date te
houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden
opgenomen. BCHB adviseert dan ook om de Privacyverklaring van de club regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal BCHB de leden informeren.
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Klachten, vragen.

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact
opnemen met de secretaris van BCHB. Leden hebben altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als
leden naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen zij
eveneens contact opnemen met de secretaris van het bestuur.
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