Privacyverklaring jeugdleden van Badminton Vereniging
Sparrenburg
Badminton Vereniging Sparrenburg
email: info@bvsparrenburg.nl
website: www.bvsparrenburg.nl

Badminton Vereniging Sparrenburg (BVS) heeft dit document opgesteld om duidelijk te maken waar
de gegevens die BVS verzamelt voor gebruikt worden. De vereniging is zich ervan bewust dat dit
vertrouwelijke informatie is en de vereniging zal deze gegevens dan ook op een verantwoordelijke
manier verwerken om uw privacy te beschermen. Wanneer uw kind lid wordt van BVS, gaat u als
ouder/verzorger akkoord met de privacyvoorwaarden zoals ze in dit document genoemd worden.
Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kan uw kind dus geen lid van BVS worden.
Persoonsgegevens kunnen altijd ingezien worden bij de secretaris, ook kunnen wijzigingen van
persoonsgegevens bij de secretaris doorgegeven worden. Het bestuur van BVS zal als enige bij de
persoonsgegevens kunnen, tenzij anders in dit document beschreven. Daarnaast kunt u altijd een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat BVS onjuist
gehandeld heeft bij het verwerken van persoonsgegevens van uw kind.
Verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens:
BVS verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
• De voor- en achternaam worden bijgehouden om een goed onderscheid te kunnen maken
tussen verschillende leden. Voor- en achternaam kan gedeeld worden met de
jeugdcommissie voor het maken van een teamindeling, met de Bossche Badminton Federatie
voor het aanmaken van een bondskaart en met de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het
aanvragen van subsidies.
• Het geslacht wordt geregistreerd om een correcte teamindeling te maken voor de
competitie. Daartoe wordt het geslacht gedeeld met de jeugdcommissie en met de Bossche
Badminton Federatie.
• De geboortedatum wordt bijgehouden om het lid in de juiste leeftijdscategorie te kunnen
indelen tijdens competitie en toernooien, zowel bij de vereniging, als bij de Bossche
Badminton Federatie. Daartoe wordt de geboortedatum gedeeld met de jeugdcommissie en
met de Bossche Badminton Federatie. Daarnaast wordt de geboortedatum gedeeld met de
gemeente ’s-Hertogenbosch voor het aanvragen van subsidies.
• Het e-mailadres wordt geregistreerd om contact te kunnen onderhouden met het lid.
Hieronder valt het versturen van onder andere de nieuwsbrief, uitnodigingen voor
activiteiten, updates vanuit het bestuur en andere zaken waarbij op een snelle manier
contact met het lid gezocht moet worden.
• De inschrijfdatum wordt geregistreerd om leden te kunnen feliciteren met een jubileum bij
BVS.
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De adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van het lid worden
geregistreerd om leden te kunnen bereiken in het geval van bijzondere omstandigheden.
Daarnaast is het adres nodig voor het aanvragen van subsidies, daartoe wordt het adres
gedeeld met de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Het telefoonnummer van de ouders/verzorgers van het lid en van het lid zelf wordt
geregistreerd om leden die om wat voor reden dan ook niet via de mail of post te bereiken
zijn toch te kunnen benaderen. Daarnaast wordt het telefoonnummer geregistreerd om in
noodgevallen contact op te kunnen nemen met de ouder/verzorger.
De pasfoto van het lid (jonger dan 14 jaar) wordt verzameld voor de bondskaart van de
Bossche Badminton Federatie. Daartoe zal deze gedeeld worden met de Bossche Badminton
Federatie.
Het IBAN van leden wordt geregistreerd om de contributie tweemaal per jaar te kunnen
incasseren.
Tijdens activiteiten van BVS wordt foto- en videomateriaal gemaakt om leden een terugblik
te kunnen bieden van deze activiteiten. Foto- en videomateriaal kan gepubliceerd worden in
de nieuwsbrief, op de website of op sociale media en kan gebruikt worden ter promotie van
BVS. Wanneer je als lid niet op een (bepaalde) foto of video wilt staan, kun je dit aangeven
bij de fotograaf. Mocht de foto of video al gepubliceerd zijn op de website van BVS of op
sociale media, dan kan gevraagd worden om de foto of video te verwijderen en zal deze
verwijderd worden.

Bewaren van de persoonsgegevens:
Bovengenoemde persoonsgegevens worden bewaard in beveiligde documenten van BVS. Deze
gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap bij BVS. Bij beëindiging van het lidmaatschap
zullen persoonsgegevens na uiterlijk één jaar verwijderd worden.
Wijziging van de privacyverklaring:
BVS past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal de
meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal
BVS leden per email op de hoogte stellen.

Hiermee geef ik,
, Badminton Vereniging Sparrenburg
toestemming om bovengenoemde persoonsgegevens van mijn kind,
, te
verzamelen en verwerken en volgens bovengenoemde voorwaarden te delen met derde partijen.
Daarnaast geef ik
(_) wel
(_) geen
toestemming voor het maken en publiceren van foto- en videomateriaal van mijn kind volgens
bovengenoemde voorwaarden.

Handtekening:
Datum:

