Privacyverklaring RBC Sowat
Waarom een privacyverklaring?
Als vereniging zijn wij verplicht om betrokkenen te informeren over de
manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze informatie
kan beschikbaar worden gesteld via een zogeheten privacyverklaring.
De informatieplicht geldt in principe voor alle verwerkingen binnen de vereniging,
zoals:
- Leden informeren over de verwerkingen in verband met het lidmaatschap;
- Ouders/verzorgers van jeugdleden vragen om toestemming voor het plaatsen
van een foto van hun kind in de nieuwsbrief, website en/of persbericht.
Onze vereniging verwerkt je persoonsgegevens conform deze privacyverklaring.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de
Rozenburgse Badminton Club (RBC) Sowat verwerkt van haar leden en sponsoren.
Indien je lid wordt van onze vereniging, een donatie doet of om een andere reden
persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Rozenburgse Badminton Club Sobat-Waterweg (RBC Sowat), Postbus 1198, 3180 AD
Rozenburg, KvK 40385099.
De ledenadministrateur is bereikbaar via badminton@sowat.nl.
2. Welke gegevens verwerkt RBC Sowat en voor welk doel
2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) adresgegevens;
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
2.2
RBC Sowat verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
a)
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact
over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden bij
Badminton Nederland, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie
of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b)
je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van onze vereniging;
c)
je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te
wikkelen.
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3. Bewaartermijnen
RBC Sowat verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je
lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend
worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft RBC Sowat passende
organisatorische maatregelen getroffen. Alleen de bestuursleden hebben toegang tot
de persoonsgegevens.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1
Via de ledenadministratie van RBC Sowat kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De
ledenadministrateur zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand
na ontvangst hierover, informeren
5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de
ledenadministratie.
5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop onze vereniging je
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen
worden gericht aan ons bestuur via badminton@sowat.nl.
6. Website
6.1
De website van RBC Sowat heeft primair als doel informatie over de
vereniging te verstrekken aan leden, sponsoren en andere geïnteresseerden. De
website heeft geen informatie van de bezoeker nodig om dit doel te verwezenlijken.
Dit houdt in:
a. de website zal nooit vragen om een gebruikersaccount, emailadres of andere
persoonsgegevens;
b. de website maakt geen gebruik van cookies;
c. de website verstrekt geen informatie aan derde partijen voor bijvoorbeeld
website statistieken.
6.2 Voor het functioneren van de website wordt wel het IP adres van een
bezoeker geregistreerd in zogenoemde logfiles. Deze informatie wordt maximaal 1
maand, op de server waar de website wordt gehost, opgeslagen, met als doel
problemen in de bereikbaarheid en het functioneren van de website te onderzoeken.
Maatregelen zijn getroffen zodat alleen de website beheerder de logging in kan zien.
6.3 De onder 6.2 genoemde logging wordt tevens door RBC Sowat verwerkt tot
relevante statistieken. De statistieken worden gebruikt om verbeterpunten in de
website te signaleren om zo de bereikbaarheid te verhogen en gebruikerservaring te
verbeteren. De statistieken worden maximaal 6 maanden, op de server waar de
website wordt gehost, opgeslagen. Maatregelen zijn getroffen zodat alleen de
website beheerder de statistieken in kan zien.
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6.3 Momenteel maakt de website van RBC Sowat geen gebruik van SSL
certificaten. Dit is momenteel niet nodig, omdat er geen persoonsgegevens (emailadressen, gebruikersaccounts, etc.) tussen de bezoeker en de website worden
uitgewisseld.
7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website
(www.sowat.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het
Privacyverklaring te bekijken.
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