
AVG Verwerkingenregister

Groepen van personen Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking Bewaartermijn Verwerking door wie Verwerking door derden Verwerking buiten de EU ICT-systemen
Technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen
Toelichting

Groepen van personen waar 

persoonsgegevens van wordt ontvangen

Persoonsgegevens Benodigd voor: Uitvoering van een 

overeenkomst of toestemming of wettelijke 

verplichting etc.

Wordt gebruikt voor: Beschrijf hoe lang je de gegevens 

bewaart nadat de overeenkomst is 

beeindigd.

Ggegevens worden  verwerkt door:  Verwerking gegevens door derden Doorgeven gegevens aan landen 

buiten de EU.

In welke ICT-systemen worden de 

persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt.

Beschrijving beveiliging persoongegevens, zowel 

technisch als organisatorisch

Verenigingsleden Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-

mailadres, Geslacht, Geboortedatum, 

Leeftijd,  Datum lidmaatschap, Datum 

beëindiging lidmaatschap, Debnr, Bondsnr 

en Bankgegevens

Lidmaatschapsovereenkomst Ledenadministratie, 

contributieheffing, 

informatieverstrekking en 

uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Gedurende de periode van het 

lidmaatschap en daarna alleen 

in de ledenadministratie tbv 

jubileums etc.

Afdeling ledenadministratie, 

afdeling communicatie en 

financiële administratie.

n.v.t. n.v.t. Excel,                                                                     

LA-Online (Badmintonbond)

Usernaam en wachtwoord op alle 

sytemen, autorisatie procedure

Oudleden Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-

mailadres, Geslacht, Geboortedatum, 

Leeftijd,  Datum lidmaatschap, Datum 

beëindiging lidmaatschap, Debnr, Bondsnr 

en Bankgegevens

Informeren/uitnodigen jubileum Gedurende de periode van het 

lidmaatschap en daarna alleen 

in de ledenadministratie

Afdeling ledenadministratie, 

afdeling communicatie en 

financiële administratie.

n.v.t. n.v.t. Excel Usernaam en wachtwoord op alle 

sytemen, autorisatie procedure

tbv jubileums

ereleden Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-

mailadres, Geslacht, Geboortedatum, 

Leeftijd,  Datum lidmaatschap, Datum 

beëindiging lidmaatschap, Debnr, Bondsnr 

en Bankgegevens

Ledenadministratie, 

informatieverstrekking en 

uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Gedurende de periode van het 

lidmaatschap en daarna alleen 

in de ledenadministratie

Afdeling ledenadministratie, 

afdeling communicatie en 

financiële administratie.

n.v.t. n.v.t. Excel Usernaam en wachtwoord op alle 

sytemen, autorisatie procedure

Competitiespelers naast standaardgegevens  extra: 

kledingmaten

Overeenkomst deelname competitie Inkoop kleding + contributieheffing 

competitie, uitwisseling 

competitiegegevens

Gedurende de periode van het 

lidmaatschap en daarna alleen 

in de ledenadministratie

Afdeling ledenadministratie, 

afdeling communicatie en 

financiële administratie.

badmintonclub Ellaar ivm 

samenwerking competitiespelers

n.v.t. Excel Usernaam en wachtwoord op alle 

sytemen, autorisatie procedure

tbv uitwisselen competiedagen- 

tijdstippen, vervoer etc.

Competitiespelers Ellaar Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-

mailadres, Geslacht, Geboortedatum, 

Leeftijd,  Datum lidmaatschap, Datum 

beëindiging lidmaatschap, Debnr, Bondsnr 

en Bankgegevens

Samenwerking ivm samengestelde 

teams competitiespelers Ellaar

Teams samenstellen tbv competitie + 

evt. gezamenlijk inkoop kleding 

competitiespelers

Gedurende de periode van het 

lidmaatschap en daarna alleen 

in de ledenadministratie,

Afdeling ledenadministratie, 

afdeling communicatie en 

financiële administratie.

n.v.t. n.v.t. Excel Usernaam en wachtwoord op alle 

sytemen, autorisatie procedure

tbv uitwisselen competiedagen- 

tijdstippen, vervoer, eenheid tenue etc.

Klanten / Leveranciers Naam, Contactpersoon, Adres, 

Woonplaats, Telefoon, E-mailadres

Opdracht of contract. Administratie, bevestiging, uitlevering. Gedurende de looptijd van de 

overeenkomst.

Financiële administratie. n.v.t. n.v.t. nvt nvt

Nieuwsbrief leden Naam, E-mailadres Aanmelding voor nieuwsbrief 

(formulier op de website met 

akkoordvinkje voor privacy policy).

Informatie verstrekking in de vorm van 

nieuwsbrieven.

Gedurende de periode dat men 

aangemeld is.

Afdeling communicatie. n.v.t. n.v.t. mail Usernaam en wachtwoord op alle 

sytemen

Vrijwilligers Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-

mailadres, Geboortedatum, 

Bankgegevens.

Eventuele attenties Gedurende de periode dat men 

een contract heeft en daarna 

alleen in de financiele 

administratie voor maximaal 10 

jaar

Financiële administratie. n.v.t. n.v.t. nvt nvt

Trainer Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-

mailadres, Geboortedatum, kopie ID en 

Bankgegevens.

Arbeidsovereenkomst indien van 

toepassing

Onkostenvergoeding Gedurende de periode dat men 

een contract heeft en daarna 

alleen in de financiele 

administratie voor maximaal 10 

jaar

Financiële administratie. n.v.t. n.v.t. nvt nvt


