Bridgeclub "De Commandeur" - Bennekom

Privacyverklaring
Het privacybeleid van Bridgeclub "De Commandeur" is geformuleerd met het oog op een
volledige transparantie van de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens van de
leden van de club. De betrokken leden kunnen daardoor hun rechten zo goed mogelijk
uitoefenen.
Aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op de
volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Artikel 1
Het bestuur van de Bridgeclub “De Commandeur” (KvK 09105325) is als beheerder
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoons-gegevens. Toestemming van de
betrokken leden van de club voor deze verwerking is vereist.
Artikel 2
De volgende persoonsgegevens worden door de club verwerkt:
. Naam
. Geslacht
. Adresgegevens
. Telefoonnummers
. E-mailadressen
Artikel 3
Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het opbouwen van een ledenadministratie waarmee met de leden gecommuniceerd kan worden (denk aan het versturen
van post, contributienota’s, het versturen per mail van bridge-uitslagen, het maken van
afspraken voor de kofferbridge).
Artikel 4
De persoonsgegevens worden geregistreerd in een digitaal bestand en voor een deel op papier
(de ledenlijst die de NAW-gegevens en de telefoonnummers van de leden bevat).
Het digitale bestand bevindt zich op de computer van de secretaris die ook een kopie van dit
bestand bewaart en op de computer van de Technische Commissie. De bestuursleden en de
leden van de Technische commissie beschikken allen over de papieren versie van de ledenlijst.
Exemplaren van de ledenlijst op papier zijn voor de leden van de club beschikbaar.
Artikel 5
Ieder lid van de club heeft recht op inzage in de registratie van de gegevens van betrokkene
en heeft de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken. Er kan om rectificatie of wissing van
zijn/haar gegevens gevraagd worden. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de
secretaris van het bestuur (bc.decommandeur1@gmail.com). Indien een verzoek hiertoe
ingediend wordt, moet hierop binnen een maand gereageerd worden.
Artikel 6
De beheerder van de persoonsgegevens is verplicht na een uitdrukkelijk en gemotiveerd
verzoek daartoe de gegevens van een lid van de club aan de autoriteiten te verstrekken indien
de betrokkene wordt verdacht van schending van wet- of regelgeving. Deze gegevens vallen
dan niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring.
Artikel 7
De geregistreerde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Zij mogen
behoudens het in artikel 6 bepaalde niet verstrekt worden aan externe partijen of gebruikt
worden voor commerciële doeleinden.
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Artikel 8
Als er persoonsgegevens in handen vallen van derden is er sprake van een datalek. Het kan
hierbij gaan om diefstal van de papieren ledenlijst of om het hacken van computerbestanden,
een gestolen computer of verlies c.q. diefstal van een extern opslagmedium. Bij constatering
hiervan dient dit binnen 72 uur gemeld te worden bij de secretaris van het bestuur.
De volgende maatregelen zijn dan aan de orde:
1. Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
2. Checken wat er gelekt is.
3. Nagaan wat de gevolgen kunnen zijn voor de personen waarvan de gegevens gelekt zijn.
4. De betrokken personen hiervan op de hoogte brengen.
5. Maatregelen nemen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 9
Er kunnen foto’s worden gemaakt van personen in al of niet bridge gerelateerde situaties. Die
foto’s kunnen worden gebruikt voor publicatie in het clubblad “Commandeurs Kout” of achter
een wachtwoord als het gaat om foto’s van bridge-evenementen of een fotogalerij. Op foto’s
voor de website (https://bridgeclubdecommandeur.nl/ en https://7086.bridge.nl) zonder
wachtwoord zijn gezichten altijd onherkenbaar.
Als een lid van de bridgeclub niet wil dat er foto’s van hem/haar worden gemaakt, dan kan
hij/zij dat aangeven bij de fotograaf voorafgaande aan het maken van de foto’s. Uiteraard
wordt die wens dan gerespecteerd.
Artikel 10
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is
bepaald.
Artikel 11
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12
Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van het bestuur.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 augustus 2018 tot nader order.

2

