Privacy verklaring
De inhoud van deze Privacyverklaring kan, na een bestuurlijk besluit van
Bridgeclub De Hank, worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie van
de Privacyverklaring raadplegen op de website: www.bridgedehank.nl.

Bridgeclub De Hank (hierna verder genoemd “de club”), is gevestigd in Leusden en
komt wekelijks bijeen in buurthuis De Til in Leusden.
De Hank is een vereniging en is opgericht op 15 september 2016 te Leusden. De
oprichtingsstatuten zijn in te zien op de website www.bridgedehank.nl.
De doelstelling van de club is opgenomen in Artikel 2 van deze statuten en luidt:
“BC De Hank heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij biedt haar leden
de gelegenheid het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden,
cursussen, het deelnemen aan competities en wedstrijden en verder door al wat voor
de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.”

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De club respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van de privacyregelgeving
waaronder het bepaalde in de wet die onze privacy regelt, de AVG.
Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop de club
uw persoonsgegevens gebruikt.

Uw relatie met ons
Als u lid bent van de club zijn de volgende persoonsgegevens van u in onze
ledenadministratie vastgelegd: naam, adres, woonplaats, postcode, telefoon, emailadres(sen). Deze persoonsgegevens gebruiken wij verder in de digitale
instrumenten van de club. Verder zijn er foto-overzichten op de website opgenomen
van belangrijke clubmomenten waar leden op staan afgebeeld.
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De club gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het toezenden aan de leden van de uitnodigingen voor onze
wekelijkse clubbijeenkomsten en overige activiteiten van de club,
2. het bevorderen van het sociale contact tussen de clubleden,
3. het nazenden aan de leden van wedstrijdscores, klassementlijsten
en overzichten,
4. het opstellen van dienstroosters voor de wekelijkse zaalassistentie
en computerondersteuning,
5. het opstellen van absentielijsten en afrekenlijsten voor intern gebruik,
6. het toezenden van het informatiedoublet en alle vormen van vrijwilliger- en
kaderondersteuning ten behoeve van wervingsactiviteiten voor vrijwilligers
en kader,
7. de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen,
8. onze clubwebsite, www.bridgeclubdehank.nl , gebruiken wij voor de
publicatie van belangrijke clubinformatie, uitslagen/klassementen,
dienstroosters en fotoverslagen,
9. afspraken uit overeenkomsten met de club zoals:
- de lidmaatschapsovereenkomst (waarop de statuten en
huishoudelijk reglement van toepassing zijn);
- de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt op
onze website via de webpagina "alleen voor leden";
10. de financiële administratie waaronder betaalkaarten voor horeca
en deelneming;

Gebruik van de persoonsgegevens binnen de club
Het bridge rekenprogramma van Bridgemate© en diverse rekenbladen in EXCEL©
en de website Simpsite© zijn belangrijke digitale instrumenten die de club gebruikt bij
het organiseren van de bijeenkomsten en het verwerken van de bridge-uitslagen. De
club verwerkt uw persoonsgegevens daarin uitsluitend met als doel om binnen onze
club het bridgen adequaat te kunnen organiseren. Daarnaast kunnen
persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van
de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw
toestemming. De club zal uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor
doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn
verkregen. Ook verwerkt de club niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het
beoogde doel.
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Bewaartermijnen
De club zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor wij over uw persoonsgegevens beschikken.

Beveiliging
De club gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft veiligheidsmaatregelen
getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op een
veilige wijze worden bewaard en verwerkt. Mocht zich onverhoopt een incident
voordoen, dan beschikken wij over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk
op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten
U hebt het recht de club te verzoeken om inzage en rectificatie van de
persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit in de meeste gevallen zelf
eenvoudig regelen met een e-mail aan de secretaris. U hebt tevens het recht om bij
de club een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering
van uw persoonsgegevens uit de ledenadministratie. Indien een wettelijke plicht of
bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons zich hiertegen verzet, kan zo’n
bezwaar of verzoek worden afgewezen. Voor zover de club uw persoonsgegevens
verwerkt op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst
moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u de club verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen/wissen dan doet de club
dat na het beëindigen van de lopende competitie.
De persoonsnamen en foto’s van u die voorkomen in de diverse overzichten van
beëindigde competities zullen niet worden verwijderd; deze behoren tot de
geschiedenis van de club.

Contact
De clubsecretaris beheert de eerder genoemde ledenadministratie waar uw
persoonsgegevens deel van uitmaken. Heeft u een andere vraag of verzoek met
betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door onze club dan kunt u
contact opnemen met onze clubsecretaris, email adres: info@bridgedehank.nl
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