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Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een lidmaatschap af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet
wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat
uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij vragen uw naam, adres en woonplaats, het geslacht en geboorte datum, e-mailadres en
telefoonnummer. Ook vragen we een naam en telefoonnummer van een contactpersoon (ouder(s))
die we kunnen bereiken bij calamiteiten.
Indien u gebruik maakt van automatische afschrijving vragen wij ook uw bankrekeningnummer.
Daarnaast vragen we of er bijzonderheden zijn waarmee we rekening moeten houden.
Dat kan onder andere te maken hebben met medicijn gebruik en/of gezondheid.
Wij spreken het soort Lidmaatschap af (volledig lidmaatschap, half lidmaatschap, erelidmaatschap,
bestuurslid, begeleid(st)er of gastspeler).
Voor begeleid(st)ers van onze vereniging vragen wij een VOG.
U geeft uw gegevens zelf aan ons door middel van een inschrijfformulier.

Aan wie dragen we gegevens over?
We dragen gegevens over aan de Helmondse Badminton Bond (HBB), Om inschrijvingen te kunnen
doen indien u competitie en/of toernooien gaat spelen
We dragen gegevens over aan de gemeente Gemert-Bakel om subside aan te vragen.
Om publiciteit te genereren gebruiken we namen en (groeps)foto’s in locale week en dagbladen en in
eigen website en facebookpagina.
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Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen we met een reden.
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Wij gebruiken geen cookies
Op onze website en facebookpagina gebruiken we geen cookies en verzamelen we ook geen data
van de bezoekers.

Welke contactmomenten leggen wij vast?
Wij leggen vast wat wij met u afspreken.
Brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
Ingediende klachten via klachten procedure

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Op onze website en facebook pagina staan geen persoons privacy gebonden informatie anders dan
waarvoor u ons toestemming hebt gegeven.
Het ledenbestand met de verzamelde informatie is niet gekoppeld aan website, of andere online
applicatie en is hierdoor niet via het web online toegankelijk.
Onze begeleiders, ledenadministratie en bestuursleden hebben duidelijke instructies gekregen hoe
zij om moeten gaan met uw gegevens. Alleen deze personen hebben toegang tot uw
persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang u een lidmaatschap vorm met BCGemert heeft. Of zolang verplicht
is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw privacy gegevens en zetten de volgende gegevens in een
oudleden bestand: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
U kunt ons na beëindiging van lidmaatschap verzoeken om de volledige gegevens te verwijderen
inclusief plaatsing in oud-leden bestand.

Uw rechten
uw rechten zijn ook in de wet geregeld, u mag:
uw gegevens bij ons opvragen.
uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
uw gegevens laten verwijderen.
Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw
gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
u kunt bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
In deze gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
uw toestemming stoppen.
Gaf u ons toestemming om al uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer
stoppen. Wij gebruiken vanaf dat moment alleen uw gegevens dat nodig is voor het lidmaatschap.
uw gegevens overdragen.
Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van
onze overeenkomst. Overdragen kan aan uzelf.
het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens. Dat betekent dat we
minder gegevens van u verwerken.
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Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Stuur ons een mail, Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw mail.
secretaris@bcgemert.nl
Geef in deze mail duidelijk aan van welk recht u gebruik wil maken.

Hebt u een vraag, tip of klacht?
Stuur een e-mail naar secretaris@bcgemert.nl
Bij een klacht maak je het beste gebruik van de klachtenprocedure.
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