Bridgeclub "De Commandeur" - Bennekom

Privacyverklaring Bridgeclub ‘De Commandeur’
Bridgeclub "De Commandeur", spelend in Bennekom, respecteert de privacy van leden, cursisten
en gasten en hecht aan de naleving van privacyregels zoals vastgelegd in de AVG (2016/679).
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna ook NBB of de Bond) onder
clubnummer 7086 en behoren bij het district Midden- en Oost Gelderland. Als lid van onze club
bent u ook lid van de NBB.
Persoonsgegevens en uw relatie met ons, de NBB en het bridgedistrict
Als u lid wordt van Bridgeclub "De Commandeur", geeft u ons de volgende persoonsgegevens
op: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze
persoonsgegevens verwerken wij in onze ledenadministratie en in die van de NBB. Van hen
ontvangt u onder meer een NBB-lidnummer. Uitgebreide informatie over lidmaatschap van de
NBB en het gebruik van het NBB-lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.
Als u al een NBB-lidnummer hebt, stelt de NBB uw persoonsgegevens voor onze club
beschikbaar.
Bij het bridgen gebruiken we het NBB-rekenprogramma. Het programma registreert de
deelnemers, zorgt voor het wedstrijdschema en de loopbriefjes, registreert onderdelen van het
wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven
aan de NBB-uitslagenservice. Als u zonder NBB-lidnummer bij ons deelneemt aan een
bridgedrive, dan krijgen wij en de NBB via deze weg uw naam en contactgegevens.
Doeleinden waarvoor wij en de NBB persoonsgegevens verwerken
Wij, ons bridgedistrict en de NBB verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk om binnen onze
bridgeclub bridge te organiseren, te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in
Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Met uw persoonsgegevens realiseren of
faciliteren we (al dan niet via de NBB):
• onze clubmiddagen en overige activiteiten & festiviteiten ter bevordering van het sociale
contact tussen onze clubleden
• de uitslagenservice, het tot op deelnemersniveau gedetailleerde wedstrijdverloop en
uitslagen
• onze clubwebsites https://7086.bridge.nl/ en https://bridgeclubdecommandeur.nl/
• toezending van ons clubblad Commandeurs Kout, het NBB-blad Bridge, nieuwsbrieven,
informatieve mailtjes, uitnodigingen en overige informatie over bridge
• de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen
• onze financiële administratie (contributies etc.) en daarin het NBB-lidmaatschap
Beheer, bewaartermijnen en beveiliging
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten)
verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict
en de NBB deze persoonsgegevens hebben gekregen. Ook verwerken we niet méér
persoonsgegevens dan nodig is.
Onze leden kunnen - na inloggen met hun eigen wachtwoord - de ledenlijst inzien (naam, adres
en telefoonnummer, met foto) op de NBB-website van De Commandeur.
De overige gegevens zijn alleen in te zien door bestuursleden en - waar dat nodig is in verband
met hun activiteiten voor onze club - enkele andere clubfunctionarissen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, doorgaans tot en met het
laatste jaar dat u lid bent van onze vereniging.
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De NBB heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op een
veilige manier te verwerken. Ook maakte de NBB over hun informatiebeveiliging met leveranciers
afspraken. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de NBB over protocollen
om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te
beperken.
De persoonsgegevens worden - met back ups - verwerkt op de computers van de secretaris
(ledenadministratie), de penningmeester (financiële administratie) en op de computer van de TC
(voor het NBB-rekenprogramma en e-mails aan de leden). Als onverhoopt via Bridgeclub De
Commandeur persoonsgegevens in handen vallen van derden ("datalek"), dan zal het bestuur
actie ondernemen om de eventuele schade te beperken op basis van het stappenplan van de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Foto’s
Er kunnen foto’s worden gemaakt van personen in al of niet bridge gerelateerde situaties. Die
foto’s kunnen we gebruiken 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 websites https://bridgeclubdecommandeur.nl en https://7086.bridge.nl, te
zien 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.
Uw rechten
U kunt verzoeken om inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens, zowel bij ons als bij de
NBB. U kunt dit melden bij de secretaris.
U kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een
verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Als een
wettelijke plicht of het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de NBB zich
hiertegen verzet, kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie en contact
Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Aanvullende informatie over de bescherming van
persoonsgegevens is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u een andere vraag of verzoek over ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan
contact op met onze secretaris.
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 maart 2021.
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