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Ons rekening nummer is NL05 INGB 0006345767 t.n.v Biljartvereniging de Amstelbron 

Privacyverklaring  
 

Dit is de privacyverklaring van Biljartvereniging de Amstelbron gevestigd op Voorstraat 114, 2941 EW te 

Lekkerkerk en ingeschreven bij de KNBB onder nummer 11066.  

In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke informatie Biljartvereniging de Amstelbron verzamelt, hoe zij 

daarmee omgaat, en hoe jouw privacy wordt gewaarborgd. Via ons privacyreglement maken wij aan je  kenbaar 

welke gegevens wij opslaan, welke worden verzonden aan derden en/of andere gebruikers van Biljartvereniging 

de Amstelbron en wijzen wij je op jouw rechten. Wij raden je nadrukkelijk aan dit privacyreglement 

nauwlettend te lezen. Heeft u dan ook vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan 

gerust per e-mail aan secretaris.deamstelbron@gmail.com  

 

Biljartvereniging de Amstelbron verklaard dat de vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:  

 

Lidmaatschap 

Persoonsgegevens  : NAWTE + geboorte datum 

Overeenkomst   : Lidmaatschapsovereenkomst (papier of digitaal formulier) 

Verwerkingen   : Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen 

Verwerking door wie  : Afdeling secretariaat, ledenadministratie en afdeling communicatie 

Bewaartermijn  : Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de 

                                                  fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).  

 

Aanmelden voor nieuwsbrief 

Persoonsgegevens  : Naam en e-mailadres 

Overeenkomst Aanmelding : Formulier via de website (indien beschikbaar) of via mailing 

Verwerkingen   : Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven 

Verwerking door wie  : Afdeling secretariaat/communicatie 

Bewaartermijn  : Gedurende de periode dat men aangemeld is.  

 

Aanmelden toernooien 

Persoonsgegevens  : NAWTE, bondsnummer, moyenne. 

Overeenkomst Aanmelding : Formulier via de website (indien beschikbaar) of via mailing 

 

 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en 

om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te 

identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering 

doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
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Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Indien toepasbaar 

zetten wij deze online. Daarnaast sturen wij u altijd een exemplaar per e-mail. De Vereniging raadt u dan ook 

aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

 

De vereniging verklaart verder 

 Wij als vereniging maken onze privacy policy zichtbaar via het toesturen van deze, en/of op de website 

(indien toepasbaar).  

 Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, 

aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy verklaring.  

 Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we 

geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.  

 Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de 

Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden 

 Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met 

beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om 

automatisch updates op te halen en te installeren.  

 Wij als vereniging hebben uw persoonsgegevens zowel digitaal als op papier opgeslagen en hebben 

daarvan tevens een back-up.  

 Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die 

gevestigd zijn buiten de EU.  

 Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond 

waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. 

 Ons bestuur, commissies en overige medewerkers aan het besturen van de vereniging, heeft een 

geheimhoudingsplicht over zaken aangaande leden en welke binnen een vergadering aan de orde 

worden gesteld. En hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

 Gebruikte computers en software zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. 

 Waar toepasbaar hebben wij meervoudige authenticatie ingevoerd.  

 Alleen versleutelde gegevensdragers worden toegepast.  

 Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal 

een gebruikersnaam en een wachtwoord.  

 De persoonsgegevens zijn opgeslagen bij de Ledenadministratie van de vereniging.  

 Wij als vereniging maken (indien toepasbaar) gebruik van digitale direct markering.  

 

Aldus verklaard en opgemaakt namens biljart vereniging de Amstelbron  

 

 

 

C. Rietveld – secretaris BV de Amstelbron               Ouderkerk aan den IJssel : 15-05-2018 


