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Privacy beleid BKN Januari 2019 

www.bknwh.nl  

 
In verband met Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) informeert het bestuur 
van de BadmintonVereniging Noordwijkerhout (BKN) onze leden en vrijwilligers graag hierbij 
over het privacy beleid van de BKN.  
 
Wij verzoeken alle leden en vrijwilligers aan te geven of zij wel of niet toestemming geven 
voor het gebruik van badminton gerelateerde foto’s ter promotie van onze vereniging en voor 
intern gebruik.  
 
Wij benadrukken het belang van de publicatie van foto’s ter promotie van de BKN voor het 
voortbestaan van onze vereniging. Verder merken wij op dat foto’s waarop leden nadrukkelijk 
in beeld staan niet zonder medeweten/toestemming van de desbetreffende leden voor 
posters en flyers zullen worden gebruikt. Dit geldt tevens voor het plaatsen van foto’s op 
social media (bijvoorbeeld Facebook). Voor niet badminton gerelateerde activiteiten (zoals 
een jeugdkamp) zal afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. 
 
 
1. Algemeen 
Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden en vrijwilligers te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De BKN houdt zich in alle gevallen aan de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval: 

 
- de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt (zie par. 2); 

- de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie par. 2);  

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zie par. 3);  

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de 
beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen (zie par. 4);  

- op de hoogte zijn van de rechten van leden en vrijwilligers hier omtrent en deze zullen 
respecteren (zie par. 5); 

- vragen om de uitdrukkelijke toestemming van leden en vrijwilligers als wij deze nodig 
hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

 
Onderstaand lichten wij het één en ander toe.  
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2. Verwerking van persoonsgegevens van leden en vrijwilligers 
De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is het lidmaatschap dan wel de 
vrijwilligerswerkzaamheden bij de BKN. De persoonsgegevens worden door de BKN verwerkt 
ten behoeve van de volgende doelstellingen: 
 
- administratieve doeleinden;  
- communicatie (zoals voor facturen, de digitale nieuwsbrief, het clubblad en andere 

vereniging gerelateerde activiteiten). 
 
Ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen kan om de volgende persoonsgegevens 
worden gevraagd: 
 
- voornaam; 
- tussenvoegsel; 
- achternaam;  
- geboortedatum;  
- geslacht;  
- adres; 
- (mobiele) telefoonnummer; 
- e-mailadres; 
- in het bezit van EHBO-/BHV-diploma. 
 
Ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen worden de persoonsgegevens niet 
langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond 
van de wet is vereist. Dit houdt in dat na beëindiging van het lidmaatschap of de 
vrijwilligerswerkzaamheden de persoonsgegevens verwijderd worden en de financiële 
gegevens nog 7 jaar bewaard worden zoals wettelijk verplicht. 
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger.  
 
3. Verstrekking aan derden 
De persoonsgegevens kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de bovengenoemde doelstellingen en dit wettelijk is toegestaan, of als het lid 
of de vrijwilliger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook kunnen wij de 
persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld 
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan 
opvragen. In een dergelijk geval dienen wij hier medewerking aan te verlenen en zijn dan ook 
wettelijk verplicht deze gegevens af te staan.  
 
4. Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende 
maatregelen getroffen: 
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- de persoonsgegevens worden enkel met een beperkt aantal personen gedeeld en slechts 
voorzover zij de persoonsgegevens nodig hebben ten behoeve van de uitvoering van (één 
van) de bovengenoemde doelstellingen; 

- alle personen die namens de BKN kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan; 

- onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de 
persoonsgegevens. 

 
5. Rechten omtrent jouw gegevens 
Leden en vrijwilligers hebben te allen tijden recht op inzage in hun persoonsgegevens. 
 
Klachten 
In geval een lid of vrijwilliger een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar 
persoonsgegevens, dan verzoeken wij het lid of de vrijwilliger contact met ons op te nemen 
via info@bknwh.nl. Tevens heeft een lid of vrijwilliger altijd het recht een klacht in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming). 
 
In geval van vragen naar aanleiding van het privacy beleid van de BKN kan contact worden 
opgenomen via info@bknwh.nl. 
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