Privacyverklaring Bowlingvereniging Noordwijkerhout
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze Europese wet is ook op de Bowlingvereniging Noordwijkerhout (BVN) van toepassing. De wet
houdt o.a. in dat wij bekend moeten maken welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat
wij daarmee doen. Wij moeten toestemming aan u vragen om uw gegevens te verwerken.
Wat zijn persoonsgegevens?
Alle informatie - privé of publiek bekend, oud of nieuw, relevant of volstrekt onbelangrijk - over
een levende en identificeerbare persoon.
Bijvoorbeeld: voor- en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer,
leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, e-mailadres en de herkenbare afbeelding in een foto of
video.
Wie zijn de betrokkenen?
De leden van BVN.
Welke gegevens verwerken wij van u?
BVN verwerkt van u de volgende gegevens:
Lidmaatschapnummer, voorletters, voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum,
geslacht, nationaliteit, telefoonnummer, mailadres, passoort, klasse-indeling, begin- en einddatum
lidmaatschap en uw banknummer.
Deze gegevens worden alleen aan de bestuursleden beschikbaar gesteld en dienen voor
ledenadministratie en scoreverwerking.
Uw bankgegevens worden verwerkt voor de financiële administratie.
Uw adresgegevens worden gebruikt om verenigingsinformatie te versturen.
De gegevens zijn niet openbaar en worden - uitgezonderd de financiële gegevens - alleen met de
overkoepelende sportbond Nederlandse Bowling Federatie (NBF) gedeeld. Uw gegevens worden
niet aan andere derden verstrekt.
Op onze website en Facebook pagina worden uitslagen van wedstrijden geplaatst. Ook worden
foto’s en films van evenementen geplaatst.
Bewaartermijn
BVN bewaart uw gegevens zolang u lid bent van de vereniging.
Na opzegging van het lidmaatschap bewaren we uw gegevens 7 jaar, aangezien wij financiële
controle hierop kunnen krijgen.
Voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis bewaren wij uw naam en adresgegevens
gedurende 25 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap.
Recht van inzage
Krachtens de AVG kan iedereen inzage vragen met betrekking tot zijn/haar eigen gegevens. De
afhandeling van deze verzoeken is in handen van de secretaris en gaat bij voorkeur per email:
bvn019@gmail.com.

Toestemming van verwerken
Bij aanvang van uw lidmaatschap wordt om toestemming van het verwerken van uw gegevens
gevraagd. Toestemming ten aanzien van iemand die nog geen 16 jaar oud is, wordt aan de
ouder/voogd gevraagd.
Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, tenzij een wettelijke verplichting zich
hiertegen verzet.
De afhandeling van deze verzoeken is in handen van de secretaris en gaat bij voorkeur per email:
bvn019@gmail.com.
Wat doet BVN bij een datalek?
BVN treft passende maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden blootgesteld
aan onrechtmatige verwerking, zoals het beschermen tegen diefstal en virussen. Een
beveiligingsincident is bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick met leden- en
deelnemerslijsten, of een computercrash waarbij persoonsgegevens definitief verloren gaan. De
persoonsgegevens moeten worden beschermd tegen iedere vorm van verlies van beschikbaarheid,
integriteit dan wel vertrouwelijkheid.
Leidt een beveiligingsincident tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde
verstrekking/toegang van persoonsgegevens, dan is mogelijk sprake van een datalek. Tenzij het
datalek waarschijnlijk geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokken personen, meldt BVN het
lek tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het lek bovendien een hoog risico op
nadelige gevolgen voor de personen wiens gegevens het betreft, dan meldt BVN het incident ook
aan deze personen.

