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Privacy Reglement van B.C. den Ossaert te Hulst 
(nav  de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)) 

 

 

In dit Reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van B.C. den Ossaert 

omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens. 
 

Artikel 1:  Begrippen 

1. Vereniging, Badmintonclub den Ossaert, zoals vastgelegd in de statuten dd. 8 maart 1988 

door Dhr. A.W. Vroome, notaris te Hulst. 

2. Bestuur, alle door de Algemene Ledenvergadering van BC den Ossaert gekozen - , en als 

bestuurslid van BC den Ossaert, ingeschreven personen bij de Kamer van Koophandel. 

3. Leden, alle als lid geregistreerde personen van B.C. den Ossaert, evenals  de Ere- en 

Donateur leden. 

4. Persoonsgebonden gegevens, is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar 

natuurlijk persoon. Zoals voor- en achternaam, geboortedatum, post- en email adres, bond- 

telefoon- en bankrekeningnummer. 

5. Privacy verklaring, een in te vullen verklaring van elk lid van B.C. den Ossaert waarin hij/zij 

aangeeft wat de vereniging wel en maar ook vooral niet met de door hem/haar verstrekte 

persoonlijke gegevens mag doen.  

Artikel 2:  Privacy verklaring 
Elk lid van de vereniging, zoals genoemd in artikel 1 lid 3,  geeft persoonlijk aan op de door 
hen ingevulde Privacy Verklaring wat de vereniging wel en niet mag met de door hen 
verstrekte persoonlijke gegevens. Als leden de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt 
dient deze verklaring mede ondertekend te zijn door hun ouder of voogd. 
 

Artikel 3: Beheer van de aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens 
1. De in artikel 1 onder 4 genoemde gegevens worden door de vereniging centraal verwerkt en 

beheerd door de Ledenadministratie. 
2. Het bestuur van de vereniging heeft deze persoonsgegevens nodig voor het goed en 

adequaat uit kunnen voeren van de aan haar gestelde taken, zoals voor: 
a. het vastleggen van deze gegevens in de ledenadministratie van de vereniging 
b. het verstrekken van relevante informatie mbt verenigingsaangelegenheden aan haar 

leden, oa.: 
i. uitnodigingen tbv deelname aan Algemene Ledenvergaderingen 

ii. uitnodigingen voor deelname aan evenementen 
iii. algemene verenigingsinformatie verstrekking 

c. het voldoen aan de gestelde eisen welke behoren bij het lidmaatschap van de 
badmintonbond, BADMINTON NEDERLAND, zoals: 

i. het verstrekken van persoonsgegevens van de leden van de vereniging ter 
registratie bij Badminton Nederland en voor de verkrijging van een 
bondsnummer. 

ii. het verstrekken van persoonsgegevens tbv deelname aan door de bond  
georganiseerde wedstrijden zoals voor deelname aan competities. 
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Artikel 4: Beeldmateriaal 
1. De vereniging maakt gebruik van beeldmateriaal van wedstrijden en andere door haar  

georganiseerde evenementen om zichzelf te promoten op oa. sociale media. Indien leden 
niet op dit beeldmateriaal voor willen komen kunnen zij dit aangeven op de door hen 
persoonlijk ingevulde privacy verklaring.  

 
Artikel 5: Vastleggen van gegevensverstrekking 

Door elk bestuurslid van de vereniging wordt elke verstrekking van persoonsgebonden 
gegevens vastgelegd in een persoonlijk logboek.  
Na elk verenigingsjaar(op 31 augustus van dat jaar) wordt van al deze lijsten 1 document 
gemaakt wat op de Algemene Ledenvergadering ter verantwoording zal worden aangeboden. 
 

Artikel 6: Bewaartermijn van persoonsgebonden gegevens 
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgebonden gegevens door de 
vereniging bewaard voor verenigingsdoeleinden, indien dit niet anders is aangegeven door 
de leden in de door hen opgestelde privacy verklaring. 

 
Artikel 7:  Privacy rechten van de Leden 

Elk lid, zoals genoemd in artikel 1 lid 3, van de vereniging heeft ten allen tijde het recht de  
door hem/haar verstrekte gegevens in te zien en/of het gebruik daarvan aan te passen 
 
 

 

 

 


