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Privacyverklaring Biljartclub Zuilen.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde
privacywetgeving geldt. Onze biljartclub heeft onderstaande Privacyverklaring
opgesteld in het kader van die wet op de privacy de AVG.
Toelichting:
Om persoonsgegevens te mogen vastleggen is een wettelijke grondslag vereist. Dat kan bijvoorbeeld de uitvoering
van een overeenkomst met u zijn. Een andere wettelijke grondslag is het ‘gerechtvaardigde belang’ van de club om
persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast heeft de club voor sommige activiteiten een wettelijke
verplichting die als geldige grondslag kan worden gebruikt.

1.1

De biljartclub verwerkt de hieronder vermelde persoonsgegevens van u
omdat u:
a. lid bent geworden
b. eventueel onze website bezoekt

1.2

De biljartclub legt de volgende persoonsgegevens vast:
Naam / geslacht / voornaam / adres / postcode / woonplaats /
geboortedatum / telefoonnummer / mobiel telefoonnummer /
huwelijksdatum / e-mailadres.
Alle leden moeten hiervoor expliciet toestemming verlenen door het invullen
en ondertekenen van de Toestemmingsverklaring.
Er worden géén andere gegevens vastgelegd zoals; bankgegevens, religie of levensovertuiging.

1.3

De biljartclub gebruikt de gegevens t.b.v. de ledenadministratie en voor de
uitvoering van de Lief & Leed afspraken. Deze informatie is nodig om te
communiceren met de leden die deelnemen aan de activiteiten die de
biljartclub organiseert.

1.4

Op het inschrijfformulier wordt de aanwezigheid van de Privacyverklaring
vermeld. Voor nieuwe leden staat de Toestemmingsverklaring op de
achterzijde van het inschrijfformulier. Bij de invoering van deze
Privacyverklaring (begin 2019) zal aan alle bestaande leden een
Toestemmingsverklaring worden voorgelegd. De daarop verleende
toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

2.1

De bestuursleden van de – overigens NIET geregistreerde - biljartclub, de
wedstrijdsecretaris en de uitvoerder(s) van de “Lief & Leed” afspraken
(geautoriseerden) hebben een Geheimhoudingsovereenkomst ondertekend.
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2.2

De biljartclub verwerkt de persoonsgegevens in een Excel bestand. In dat
bestand zijn meerdere werkbladen die de gegevens op verschillende
manieren rangschikt. De gegevens zijn vastgelegd achter de beveiliging van
minimaal 1 wachtwoord.
Dagelijks wordt 1 interne back-up en 1 externe back-up gemaakt.

2.3

Alle leden hebben het recht op inzage van de vastgelegde gegevens en
kunnen vragen om zijn/haar gegevens aan te passen of te verwijderen indien
hij/zij dat nodig vindt.

2.4

Alle leden van de Biljartclub hebben het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.5

De biljartclub vernietigt de persoonsgegevens binnen 2 jaar nadat de
lidmaatschap overeenkomst is beëindigd.

3.1

De biljartclub heeft deze Privacyverklaring op zijn website gepubliceerd.
(www.biljartclubzuilen.nl )

3.2

De biljartclub verklaart dat wij géén persoonsgegevens doorgeven aan
andere partijen.

3.3

De biljartclub heeft niet alle papieren documenten waarop persoonsgegevens
staan, opgeslagen achter slot en grendel.

3.4

De secretaris verspreidt het clubnieuws via de opgegeven
e-mailadressen en via het publicatiebord in de biljartzaal van het
Buurtcentrum de Beatrix.

3.5

De secretaris verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens. Hij
onderhoud het “Register Verwerking Persoonsgegevens”.
Hij beheert de gegevens op zijn persoonlijke computer en heeft het
adressenbestand beveiligd met een wachtwoord. (Wij hebben geen aparte
“functionaris gegevensverwerking” nodig zoals bedoeld in de AVG.)

3.6

De biljartclub kan foto’s van evenementen op de website van de biljartclub
plaatsen. Alle leden kunnen hiervoor afzonderlijk toestemming geven op het
Toestemmingsformulier.
De biljartclub is NIET aansprakelijk voor foto’s die door derden worden
gepubliceerd.

Het bestuur van Biljartclub Zuilen.
8 januari 2019.
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