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Privacy Beleid van BC Elst 
1.Introductie 
BC Elst is de beheerder van de website www.bcelst.nl. BC Elst hecht veel waarde aan de bescherming 
van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. BC Elst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

BC Elst is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over 
ons Privacy beleid, neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt u onderaan dit document. 

2. Wijzigingen van het privacy beleid 
Het bestuur van BC Elst behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Als er 
wijzigingen zijn zal het bestuur van BC Elst dat melden in de nieuwsbrief en de actuele versie van het 
privacy beleid plaatsen op de website van BC Elst. 
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3.1 Persoonsgegevens 
Hierna wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel en hoe lang ze 
bewaard worden. Per categorie is apart weergegeven hoe BC Elst er mee omgaat. 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. BC Elst kan 
u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief 
iedere toegang tot BC Elst of delen ervan ontzeggen. 

3.2 Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door BC Elst verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en): 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het toestemmingsformulier BC Elst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Elst de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door BC Elst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men lid is van BC Elst. 

Als u competitie speelt in een team dat valt onder de samenwerking met BC Ellaar, worden deze 
persoonsgegevens ook doorgegeven aan het secretariaat van BC Ellaar. BC Elst heeft een 
samenwerkingsverband met BC Ellaar. We schrijven gezamenlijk teams in zodat we betere teams 
kunnen samenstellen en er meer badmintonners kunnen deelnemen aan de competitie. Het is dan in 
uw belang dat u op de hoogte bent van het nieuws van BC Ellaar. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in 
hoe laat een wedstrijd begint. 

3.3 Verwerking van persoonsgegevens van leden en ere-leden 
Persoonsgegevens van leden worden door BC Elst verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 

Uitvoering geven aan de doelen van BC Elst:  
- Badminton spelen; faciliteren en bevorderen van deelname aan de competitie; organiseren 

van badmintonwedstrijden; organiseren van badmintonactiviteiten en andere activiteiten om 
de vereniging te promoten of gezelligheidsactiviteiten; contact met u onderhouden, 
informatie aan u toesturen en op de hoogte houden van het nieuws; het bijhouden van 
uitslagen en standen; contributie en inschrijfgelden berekenen, vastleggen en innen; 
ledenadministratie voeren; het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het toestemmingsformulier BC Elst 
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- Met het invullen van het inschrijvingsformulier of op andere wijze (bijvoorbeeld doorgeven 
adreswijziging of email-adres aan secretariaat) heeft het lid zelf deze gegevens verstrekt aan 
BC Elst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Elst de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam en voorletters; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Telefoonnummers; 
- Straatnaam, huisnummer en postcode; 
- Woonplaats; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum; 
- Bankgegevens; 
- Kledingmaat als er een competitie-shirt benodigd is 
- Geslacht. 

Verder houdt BC Elst de startdatum van het lidmaatschap bij, de beëindiging van het lidmaatschap, 
de ere-leden, het lidmaatschapsnummer (=debiteurennummer) en het bondsnummer en in geval van 
competitie de teamsamenstelling in namen en teamfoto en als er een competitieshirt benodigd is 
ook de kledingmaat. 

Uw persoonsgegevens worden door BC Elst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men lid is. 
- Op het moment dat men geen lid meer is worden alleen nog de gegevens bewaard die 

vermeld staan onder de verwerking van persoonsgegevens van oud-leden. 

3.4 Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden 
Persoonsgegevens van leden worden door BC Elst verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 

- Uitnodigingen voor jubilea en op de hoogte brengen van bijzondere evenementen en 
nieuwsfeiten van BC Elst 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het toestemmingsformulier BC Elst 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Elst de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam en voorletters; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Telefoonnummers; 
- Straatnaam, huisnummer en postcode; 
- Woonplaats; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum; 
- Geslacht. 
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Uw persoonsgegevens worden door BC Elst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

- Totdat een oud lid of vertegenwoordiger van dit lid aangeeft niet meer op de hoogte te 
willen blijven. 

 

3.5 Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers 
Persoonsgegevens van Medewerkers (bijvoorbeeld betaalde trainers) worden door BC Elst verwerkt 
ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Elst de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum; 
- Salarisgegevens; 
- Kopie ID; 
- BSN-nummer; 
- Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door BC Elst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men een contract of vrijwilligersovereenkomst heeft en daarna 
alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

4 Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op dit moment wordt de (financiële) 
administratie verzorgd door de ledenadministratie, de penningmeester en degene die de contributies 
int. Het verzorgen van de nieuwsbrieven en uitnodigingen gebeurt door het bestuurslid dat belast is 
met deze taken. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
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Als een lid competitie speelt dat valt onder de samenwerking met BC Ellaar worden de volgende 
gegevens gedeeld met het wedstrijdsecretariaat van BC Ellaar: 

- Voornaam en voorletters; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Telefoonnummers; 
- Straatnaam, huisnummer en postcode; 
- Woonplaats; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum; 
- Geslacht; 
- Bondsnummer 

Deze gegevens zijn minimaal nodig om competitie te kunnen spelen. 

 

De volgende gegevens worden gedeeld met de Badmintonbond: 

- Voornaam en voorletters; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Straatnaam, huisnummer en postcode; 
- Woonplaats; 
- Geboortedatum; 
- Geslacht; 

Deze gegevens zijn minimaal nodig om badminton te kunnen spelen. 

BC Elst zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren,verdelen of anderszins commercieel 
ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming. 
 
BC Elst verzamelt geen gegevens van de websitebezoekers van www.bcelst.nl zodat zij kunnen 
worden geïdentificeerd. Wij delen geen gegevens over bezoekers van de website BC Elst of de 
facebookpagina van BC Elst. 

5 Verwijzingen naar andere websites of facebook pagina’s 
De website of facebook pagina van de vereniging van verwijzingen en/of advertenties naar websites 
van andere bedrijven bevatten. BC Elst is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw 
persoonsgegevens door die andere bedrijven. BC Elst raadt u aan om het privacy beleid van de 
desbetreffende bedrijven te raadplegen. De advertenties op de website en facebookpagina van BC 
Elst kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk 
zijn voor de advertenties. BC Elst is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies. 

6 Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Binnen de EU 
worden geen gegevens verstrekt aan partijen anders dan genoemd in dit document. 
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7 Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 

8 Bewaartermijn 
BC Elst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

9 Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens BC Elst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is; 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

10 Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

11 Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

12 Vragen 
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met 
ons op! 
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13 Contactgegevens 
BC Elst  

Emailadres: secretariaat@bcelst.nl 

Of spreekt u een van de bestuursleden aan. 


