
 
PRIVACYVERKLARING BOWLINGVERENIGING VEENENDAAL 

van toepassing op alle correspondentie en uitingen met betrekking tot leden en persoonsgegevens 
 

Versie van deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 april 2018. 

 

Privacyverklaring 

 
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid 
Bowlingvereniging Veenendaal 
gevestigd te Veenendaal 
 
De verdere contactgegevens zijn te vinden op de website 
www.bv-veenendaal.nl 
 
Met ‘Wij’ wordt in deze privacyverklaring iedere bestuurslid 
of ieder lid afzonderlijk en het bestuur en/of de leden 
gezamenlijk bedoeld. 
 
Website 
Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee 
bedoeld: www.bv-veenendaal.nl 
 
Cookies 
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard 
de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren 
van statistieken (Google Analytics); 
Deze cookies worden ongeveer 60 dagen bewaard. 
 
Persoonsgegevens 
a. Wij houden digitale en/of fysieke gegevens aan van 

onze leden. Wij verwerken persoonsgegevens ter 
uitvoering van de reguliere gang van zaken van onze 
vereniging.  

b. De persoonsgegevens die we verwerken betreffen de 
volgende gegevens van onze leden:  
 naam, adres, woonplaats 
 BSN-nummer  (niet van toepassing) 
 geboortedatum 
 geslacht 
 telefoonnummer 
 emailadres 
 bankrekeningnummer 
 overige gegevens die wij ontvangen of verwerken 

in het kader van de reguliere gang van zaken met 
betrekking tot (het besturen van) de vereniging  

c. Gaat het om het ledenwerving dan maken we gebruik 
van gegevens uit openbare bronnen. We doen dit op 
grond van een gerechtvaardigd belang. 

d. Iedere bestuurslid heeft in beginsel alleen toegang tot 
de persoonsgegevens die ten behoeve van de 
uitoefening van zijn functie worden verwerkt.  

e. Wij verstrekken indien dat nodig of nuttig is in het 
kader van de reguliere gang van zaken van de 
vereniging persoonsgegevens aan derden.  

f. Wij delen persoonsgegevens met derden, voor zover 
dat dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven 
onder sub a is vermeld.  

g. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij 
gebruik van normaal in de markt verkrijgbare software 
die door één of meer derden ter beschikking wordt 
gesteld en waarvoor zij eventueel supportdiensten 
verlenen.  

h. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, 
tenzij dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven 
onder sub a is vermeld. 

i. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan 
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. 

j. Wij kunnen op verschillende manieren 
persoonsgegevens verkrijgen: van onze leden, van de 
bowlinghuizen, van andere verenigingen en via 
openbare bronnen.  

 
 

 
 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving 
verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen.  
Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus 
beveiligingsmaatregelen genomen.  
Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen 
zo nodig ons beveiligingsbeleid bij. 
 
Rechten van betrokkene 
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de 
betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat 
het om het volgende. 

- Betrokkene kan ons om inzage vragen van de 
persoonsgegevens die van hem worden verwerkt, 

- Betrokkene heeft het recht om zijn 
persoonsgegevens te rectificeren, 

- Het recht om wissing van persoonsgegevens te 
vragen, 

- Het recht op beperking van de verwerking, 
- Het recht om persoonsgegevens over te dragen, 
- Het recht om bezwaar te maken. 

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele 
beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan 
hetgeen daar staat vermeld over deze rechten. 
 
Klacht 
Indien u meent dat uw privacy rechten worden geschonden 
heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
 
Datalekken 
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft 
plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke 
vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het 
niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen. 
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene 
de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld 
mee.  
 
 
 


