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Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Bossche Badminton Federatie
(hierna: de federatie) verwerkt van haar (ere-)leden en vrijwilligers.
Bij aanvraag van een classificatiekaart, aanmelding als contactpersoon namens een aangesloten
vereniging of toetreding tot het bestuur van de Federatie geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Bossche Badminton Federatie, Brabanthoeven 227, KVK 40215487.
Het bestuurslid algemene zaken, verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, is
bereikbaar via pr@bbfbadminton.nl.
2. Welke gegevens verwerkt de Federatie en voor welk doel
2.1.Gegevens ten behoeve van het lidmaatschap
In het kader van het lidmaatschap van de Federatie worden de volgende persoonsgegevens van
bestuursleden en/of aangedragen contactpersonen verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
De Federatie verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het
lidmaatschap, de eventuele opzegging daarvan en inning van contributie(s).
b) Naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van de Federatie en
de bij haar aangesloten verenigingen.
c) Naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van aangedragen contactpersonen worden via de
website openbaar gemaakt ten behoeve van het contact met andere verenigingen over
competitie, toernooien, etc.
Opgave als contactpersoon van een vereniging kan enkel wanneer daarmee tevens toestemming
verleend wordt om de gegevens genoemd bij c op de website te publiceren en te verspreiden.
2.2.Gegevens ten behoeve van het spelen van competitie
In het kader van de competitie, en de speelgerechtigdheid daarbij, worden de volgende
persoonsgegevens van individuele leden van bij de Federatie aangesloten leden verwerkt, wanneer
deze zijn aangemeld:
a) Voor- en achternaam
b) Geboortedatum
c) Geslacht
d) Federatienummer
e) Behaalde competitieresultaten
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De Federatie verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Voor- en achternaam, Federatienummer en behaalde competitieresultaten worden gebruikt voor
de verwerking van uitslagen en het contact daarover.
b) Geboortedatum wordt gebruikt om spelers te kunnen classificeren naar leeftijd.
c) Geslacht wordt gebruikt om te bepalen voor welke onderdelen van een competitiewedstrijd een
speler speelgerechtigd is.
d) Behaalde competitieresultaten worden gebruikt om spelers te kunnen classificeren naar
spelniveau.
2.3.Gegevens ten behoeve van het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie
In het kader van het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie bij de Federatie worden de volgende
persoonsgegevens van bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
De Federatie verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de
invulling van de functies.
b) Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden via de website openbaar
gemaakt ten behoeve van het contact met aangesloten verenigingen en anderen.
c) Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van bestuursleden worden gebruikt voor
inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Opgave als bestuurs- en/of commissielid van een vereniging kan enkel wanneer daarmee tevens
toestemming verleend wordt om de gegevens genoemd bij b op de website te publiceren en te
verspreiden.
2.4.Gegevens ten behoeve van sponsoring
In het kader van sponsorschappen van de Federatie worden de volgende persoonsgegevens van
vertegenwoordigers van partners verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
De Federatie verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) voor contact over zaken
aangaande het partnerschap.
b) Naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van de Federatie en
de bij haar aangesloten verenigingen.
2.5.Gegevens ten behoeve van het versturen van een digitale nieuwsbrief
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In het kader van het versturen van een digitale nieuwsbrief van de Federatie worden de volgende
persoonsgegevens van bestuursleden van aangesloten verenigingen en andere ingeschrevenen
verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Functie
c) Vereniging
d) E-mailadres(sen)
De Federatie verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
a) E-mailadres(sen) worden gebruikt om de digitale nieuwsbrief van de Federatie te versturen.
b) Functie, vereniging en voor- en achternaam worden gebruikt om de digitale nieuwsbrief te
personaliseren en te richten.
2.6.Gegevens van websitebezoek
Bij een bezoek aan de website van de vereniging worden de volgende gegevens verwerkt:
a) Locatiegegevens.
b) Analyse van website bezoek.
De vereniging verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Aanpassen van de website aansluitend op behoefte van de bezoeker(s).
Bij bezoek aan de website wordt melding gemaakt van het verzamelen van de genoemde gegevens.
3. Bewaartermijn
De Federatie verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap van de
vereniging of de duur van de vrijwilligersfunctie tot maximaal twee jaar na afloop hiervan.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Een uitzondering geldt voor de voor- en achternaam en het e-mailadres van oud-bestuursleden van de
Federatie. Deze gegevens worden blijvend opgeslagen in het archief.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische
maatregelen genomen. De Federatie streeft er naar persoonsgegevens niet op privécomputers op te
slaan.
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan de Federatie gebruik maken van diensten van derden,
zogenaamde verwerkers. Met verwerkers heeft de vereniging een verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijderen en vragen klachten
Via het bestuurslid algemene zaken van de Federatie kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal je verzoek
in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
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Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuurslid Algemene Zaken.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandeld, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (de
secretaris).
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de
secretaris (pr@bbfbadminton.nl).
6. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door het bestuur van de Federatie. De wijzigingen
worden via de website van de vereniging bekend gemaakt. Wij adviseren je om de verklaring
regelmatig te bekijken.
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