Privacy-verklaring
Inleiding
BC Gova werkt met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat deze gegevens
op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt.
In deze privacy-verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar
jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen
worden. En hoe lang deze bewaard worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacy-verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of
omdat bepaalde procedures binnen de vereniging wijzigen. Het is daarom raadzaam
de verklaring periodiek te raadplegen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam,
adres, leeftijd en e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar
jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?
Er zijn persoonsgegevens nodig voor het voeren en beheren van de ledenadministratie. Deze moeten verplicht aangeleverd worden als je lid wilt worden van BC Gova.
Wanneer deze gegevens niet worden aangeleverd is het niet mogelijk om je in te
schrijven als lid bij BC Gova. We gebruiken sommige gegevens ook om je in te schrijven bij Badminton Nederland. Het gaat om bondsnummer, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, start en einde lidmaatschap en
IBAN.
Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden.
Jouw gegevens zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer dit wettelijk is
vereist.

Met welk doel worden deze gegevens verwerkt?
De persoonsgegevens worden voor een aantal doelen verzameld. Deze worden hieronder toegelicht
1. Ledenadministratie
De gegevens worden gebruikt voor het voeren en beheren van de ledenadministratie. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven
als lid en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als
vrijwilliger.
2. Leden van dienst zijn
Als je eenmaal lid bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je
naam- en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je
te informeren over lidmaatschapsgerelateerde zaken. Maar ook als je een
vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
3. Nieuwsbrieven
BC Gova verstuurt nieuwsbrieven per e-mail. In deze nieuwsbrieven wordt in-

formatie gegeven over clubgerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld speeltijden
en vakanties. Als je je lidmaatschap bij BC Gova opzegt, wordt je e-mailadres
uit ons bestand gehaald. Je zult dan geen mailings meer krijgen van BC Gova.

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van
de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken
wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt
hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je invult als je meegaat op jeugdkamp.

Wie ontvangt persoonsgegevens binnen de vereniging?
Uiteraard kun je altijd zelf je persoonsgegevens opvragen.
1. De ledenadministratie heeft inzage in jouw gegevens. Het bestuur heeft inzage
in jouw gegevens voor zover dit noodzakelijk is, gelet op het doel van de gegevensverwerking.
2. De competitieleider heeft inzage in de volgende gegevens van de leden:
bondsnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht.
3. De technische commissie voor de jeugd heeft inzage in de volgende gegevens
van de jeugdleden: bondsnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht.
4. De technische commissie voor de senioren heeft inzage in de volgende gegevens van de seniorleden: bondsnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres
en geslacht.
5. De trainer voor de jeugd heeft inzage in de volgende gegevens van de jeugdleden: naam, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.
6. De trainer voor de seniorleden heeft inzage in de volgende gegevens: naam en
telefoonnummer, zodat er bij eventuele calamiteiten contact opgenomen kan
worden met familie.
7. Wanneer je je inschrijft voor het Paastoernooi wordt gevraagd om je naam en
telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om deelnemers te informeren
over het toernooi, zoals bijvoorbeeld het tijdstip van je eerste wedstrijd.

Wie ontvangt persoonsgegevens buiten de vereniging?
De volgende instanties ontvangen persoonsgegevens van ons.
1. Badminton Nederland
Als je lid bent bij BC Gova wordt je aangemeld bij Badminton Nederland. Hiervoor worden persoonsgegevens doorgegeven aan de bond. Als je wil weten
hoe zij met de persoonsgegevens omgaan kun je klikken op deze link:
https://www.badminton.nl/privacyverklaring.
2. Strato
BC Gova neemt voor haar website en e-mail diensten af bij de firma Strato. Alle
e-mail vanuit de vereniging wordt verzonden via Strato. De mailinglijsten die
BC Gova daarvoor gebruikt, bevatten de e-mailadressen van onze leden. Op
de website publiceren wij onze teams voor de competitie en de namen van de
spelers in ieder team. Gegevens die jij achterlaat op de website van BC Gova
worden op de server van Strato opgeslagen.

3. ING
BC Gova heeft een bankrekening bij ING. Contributie-betalingen doen wij middels automatische incasso, derhalve worden naam en IBAN van onze leden
aan ING doorgegeven.
4. Sportkantine De Laar West
Bij de kantine van onze sporthal ligt een lijst waarin wordt bijgehouden wie zonder lidmaatschap, tegen betaling, bij BC Gova heeft meegespeeld. Deze lijst
wordt maandelijks door een bestuurslid van BC Gova ingenomen en verwerkt
in de financiële administratie. Op deze lijst staat de datum van spelen, de naam
en het betaalde bedrag.

Gebruik beeldmateriaal
Beeldmateriaal kan ook een persoonlijk gegeven zijn. Beeldmateriaal kan door
BC Gova worden gemaakt en vervolgens worden gepubliceerd op de website, op Facebook, op Instagram en in kranten. Maar dit kan alleen nadat hier schriftelijke toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken. Toestemming geven of het intrekken van toestemming kan door een mail te
sturen aan: pr@bcgova.nl.
Als je meespeelt met het open paastoernooi van BC Gova, kunnen andere regels gelden met betrekking tot het maken en publiceren van beeldmateriaal.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Jouw gegevens worden door BC Gova bewaard voor de periode dat je lid bent bij
BC Gova. Na opzeggen van het lidmaatschap zullen de gegevens nog maximaal
1 jaar bewaard worden. Gegevens die in verband met een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden dan 1 jaar zullen wij langer bewaren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan fiscale verplichtingen. Deze gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan de termijn die in de wet genoemd is.
Financiële gegevens worden door BC Gova 10 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is
in de statuten van BC Gova opgenomen.
Jouw inschrijfformulier met machtiging wordt bewaard door de penningmeester voor
de duur van je lidmaatschap. De eerdergenoemde lijsten van niet-leden die bij
BC Gova tegen betaling hebben meegespeeld worden ook bewaard door de penningmeester, deze maken deel uit van de financiële administratie en worden bewaard zolang als deze voor fiscale doeleinden bewaard dienen te worden.
Als je een contact- of aanmeldingsformulier op de website invult, of ons een e-mail
stuurt, zonder dat je lid bent van BC Gova, dan ontvangen wij gegevens van je. Deze
gegevens worden zolang bewaard als nodig is om je verzoek te behandelen.

Cookies
Op onze website kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde cookies. Deze worden gebruikt om je beleving van onze website te optimaliseren. Een cookie is iets dat
een server naar je computer kan sturen om deze te identificeren, maar niet jou persoonlijk, voor de duur van je bezoek aan onze website.
De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar dit
kan je uitzetten. Kijk in de handleiding of hulpteksten van je browser hoe je dit moet
doen. Het weigeren van alle cookies kan er echter toe leiden dat je niet van de volledige functionaliteit van onze website gebruik kunt maken.

Waar worden jouw gegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen in computerbestanden bij de ledenadministratie, de secretaris en de penningmeester en in de systemen van de eerdergenoemde externen: Badminton Nederland, Strato en ING.

Rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die door BC Gova
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie van BC Gova: ledenadministratie@bcgova.nl. Je krijgt dan een overzicht
van jouw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te
laten rectificeren. Stuur hiervoor een mail naar ledenadministratie@bcgova.nl.
Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben in het geval je overstapt naar een andere vereniging, dan heb je het recht op overdracht. Stuur hiervoor een mail naar ledenadministratie@bcgova.nl, dan krijg je een overzicht van jouw gegevens en daarmee kun je
zelf naar de andere vereniging toestappen.
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BC Gova vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht om jouw gegevens te laten wissen. Stuur hiervoor een e-mail naar ledenadministratie@bcgova.nl. Als je hiervoor kiest als je nog lid bent van onze vereniging, houdt
dit wel een opzegging in van jouw lidmaatschap, volgens de geldende opzeggingsvoorwaarden.
Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat BC Gova (een deel van) jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht
om BC Gova te vragen te stoppen met het gebruiken van jouw persoonsgegevens.
Stuur hiervoor een mail naar ledenadministratie@bcgova.nl. Als je hiervoor kiest als
je nog lid bent van onze vereniging, kan dit wel een opzegging van jouw lidmaatschap inhouden, als de betreffende gegevens nodig zijn voor uitvoering van jouw lidmaatschap.
Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als
je vindt dat BC Gova niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen?
Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:
info@bcgova.nl
BC Gova
Helmondstraat 212
6843 SL Arnhem
KvK-nummer: 09137555
(versie 28 januari 2019)

