Privacyverklaring Houtense Bridgeclub BOD ‘84
Regelingen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een Europese regel
die geldt voor alle EU-landen. Deze AVG legt verplichtingen op aan organisaties omtrent de behandeling van
persoonlijke gegevens én de publicatie van maatregelen die daarover door de organisatie zijn getroffen. Eén
van de vereisten is een Privacyverklaring die in begrijpelijke taal beschikbaar moet zijn. Met onderstaande
privacyverklaring wil het bestuur van de Houtense Bridgeclub BOD ’84 (hierna te noemen BOD ’84) aan deze
verplichting voldoen.

Rechtmatigheid
1.
2.
3.
4.
5.

BOD ’84 houdt de relevante gegevens bij van haar leden om een doelmatige bedrijfsvoering mogelijk te
maken.
Gezien de omvang van de vereniging en de aard van de gegevens is geen wettelijke Functionaris voor de
Gegevensbescherming nodig.
Privacy-gerelateerde vragen kunnen worden gericht aan het bestuur of de interne ledenadministrateur.
Verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die beheerd worden voor BOD ’84 is het bestuur.
Verwerkers van de gegevensbestanden zijn:
a.
b.
c.
d.

Nederlandse Bridgebond (NBB)
Interne ledenadministrateur
ICT-commissie
TC-commissie, incl. leden met PC-dienst

NBB als gegevensverwerker
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

De ledenadministratie van BOD ’84 is ondergebracht bij de NBB.
De NBB host de gegevens van BOD ’84 en gebruikt deze gegevens voor verwerking van
competitiestanden, (club)ranking, meesterpunten, transfer race saldo en rating
De leden verstrekken hun gegevens aan de ledenadministrateur die deze doorzendt aan de NBB. Zonder
tegenbericht gaan de leden hiermee akkoord.
BOD ’84 heeft geen verantwoordelijkheid t.a.v. de juistheid van de gegevens. Immers de leden zelf
leveren hun persoonlijke gegevens via de ledenadministrateur aan de NBB.
Uitslagen van drives en competities, die georganiseerd worden onder verantwoordelijkheid van BOD ’84,
verstrekt BOD ’84 aan de NBB.
Doel hiervan is het bijhouden van competitiestanden, de (club)ranking, de behaalde meesterpunten en
overige competities.
Leden van BOD ’84 hebben via de website www.mijnnbb.nl toegang tot hun eigen gegevens en hebben
de mogelijkheid hierin zelf wijzigingen in aan te brengen met kennisgeving aan de ledenadministrateur.
De technische commissie maakt gebruik van de gegevens over speelsterkte (club-ranking) om per
speelmoment de samenstelling van de speellijnen vast te stellen.
De NBB draagt zorg voor een bescherming en verwerking van de daar ondergebrachte gegevens conform
de eisen die daaraan gesteld worden in de AVG. De privacyverklaring van de NBB is in te zien via de
website van de NBB: https://www.bridge.nl/documenten/Privacyverklaring%20BridgeBond.pdf

Interne ledenadministratie
15. De ledenadministratie wordt beheerd door de ledenadministrateur van BOD ’84 onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
16. BOD ’84 houdt een schaduw-registratie (verder te noemen “ledenadministratie”) aan van de gegevens die
bij de NBB zijn vastgelegd.
17. Hiertoe worden uit de database bij de NBB alle beschikbare gegevens gedownload ten behoeve van de
samenstelling van ledenlijsten voor:
a. Het bestuur

b. De leden

18. Doel van de ledenadministratie is het beheren en verwerken van de gegevens van de leden, welke
noodzakelijk zijn voor het op ordelijke wijze afhandelen van de administratie van BOD ’84, inhoudende:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ledenadministratie
Organisatie van de speelmomenten
Wedstrijdresultaten
Financiële administratie
Verzending nieuwsbrieven, verslagen, uitnodiging vergaderingen, etc.
Bevordering van onderlinge communicatie tussen leden

19. De in 17 a. genoemde lijsten worden per mail verspreid onder de clubfunctionarissen/bestuursleden. De
in 17 b. genoemde lijsten worden éénmaal per jaar op papier verstrekt aan de leden via het Info-bodje.
20. In de ledenadministratie zijn opgenomen:
a. Naam- en adresgegevens
b. Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer(s)
c. Overige persoonsgegevens: geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer (voor zover bij de NBB door het
lid zelf ingevoerd)
d. Lidmaatschapsgegevens: soort lidmaatschap, het speelmoment, de datum ingang lidmaatschap BOD ’84, de
datum lidmaatschap volgens NBB, de NBB Rating, de Transfer race en de behaalde Meesterpunten.

21. Leden hebben recht op inzage in hun gegevens zoals deze in het schaduwbestand zijn vastgelegd. De
ledenadministrateur verleent inzage en voert, indien gewenst, wijzigingen in het schaduwbestand door,
en gelijktijdig ook in de NBB-database.

De wijze waarop omgegaan wordt met de gegevens
22. De gegevens uit de ledenadministratie kunnen alleen met toestemming van het bestuur gebruikt worden
door anderen dan de administrateur, secretaris en TC.
23. Toestemming tot gebruik van de gegevens van de ledenadministratie kan alleen verleend worden aan
leden en bestuursleden van BOD ’84.
24. De gegevens worden door BOD ’84 niet aan derden ter beschikking gesteld, niet gebruikt voor
interesseprofielen, advertentiedoeleinden etc. IP- en MAC-adressen worden niet verzameld.
25. De gegevens van leden worden door BOD ’84 niet langer bewaard dan nodig is. De gegevens van
gastspelers worden maximaal 5 jaar bewaard, bij bezwaar zullen de gegevens worden gewist.
26. Bevoegd tot het verzenden van digitale berichten aan de leden van BOD ’84 zijn:
a. De NBB, uitsluitend met betrekking tot het doorgeven van de gewijzigde standen op grond van gespeelde
competitiewedstrijden of interne of externe drives;
b. Leden van de TC, voor zover de e-mail betrekking heeft op de uitslag en het ordelijk verloop van de betreffende
competitie;
c. De administrateur;
d. De secretaris namens het bestuur.

27. Als in een mailing gebruik gemaakt wordt van de e-mailadressen van de leden van BOD ’84 zal dat
uitsluitend geschieden zonder openbaarmaking van de emailadressen van de overige geadresseerden.
28. Van gebeurtenissen op clubavonden en andere club-evenementen (b.v. prijsuitreikingen) kunnen foto’s
worden gemaakt die op de clubwebsite of in lokale bladen worden gepubliceerd. Deze foto’s hebben een
journalistiek doel en op grond van de wettelijke bepaling hoeft daarvoor dan géén toestemming te
worden gevraagd. Bij eventueel bezwaar zal de betreffende foto echter wel worden verwijderd.
29. Elk lid heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en
kan een verzoek indienen om een verwerking te beperken of tot verwijdering van persoonsgegevens.
Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van BOD ’84 zich hiertegen verzet
kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen. Mail m.b.t. bezwaar kan worden gericht aan de
secretaris, ans.sturkenboom@hetnet.nl
30. Elk lid heeft ook een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsregister BOD '84 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Doel

Gegevens

Verwerker

Systeem

Toegankelijk voor

Organisatie clubavond

Lidmaatschapsnummer NBB

Ledenadministrateur BOD'84

Ledenadministratie NBB

Volledige toegang:

Uitslag clubavond

Titel

Ledenadministratie NBB

(Via mijnnbb.nl)

Ledenadministrateur

Bijhouden MP

Voornaam

Excel downloads

Secretaris

Bijhouden rating

Geslacht

Bijhouden transferrace

Voorletters

Inschrijvingen drives

Tussenvoegsels

Lezen en exporteren:

Verzenden clubinfo

Achternaam

Voorzitter

Verzenden NBB-info

Geboortedatum

Webmaster(s)

Inning contributie

Woonadres

Penningmeester

E-mailadressen (max 2)

Alleen lezen:

Telefoonnummers (max 3)

Bestuurslid

Saldo meesterpunten

TC-lid

Saldo transferrace

AMP

NBB-rating
Uitsluitend eigen
gegevens:
Elk ingeschreven lid
BOD'84

NBB-datum aanvang lidmaatschap
Speelmomenten
Aantal verenigingen waarvan men
lid is
Optioneel: gegevens bankrekening

Ledenlijst voor leden

Voornaam
Achternaam
Woonadres
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
Speelmoment

Ledenadministrateur BOD'84

Jaarlijks Informatiebulletin Alle leden BOD'84
(Wordt alleen op papier
verstrekt)

