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Privacyverklaring.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU).
Jeu de Boulesclub Butenboel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring geven wij aan hoe we omgaan met de persoonsgegevens. De club houdt
zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Dit houdt in dat wij:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.
 de doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens, welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 in ieder geval vragen om uw toestemming wanneer wij uw persoonsgegevens nodig hebben
voor eventuele bijzondere verwerkingen.
 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 geen persoonsgegevens doorgeven aan derden.
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Indien een persoon een lidmaatschap aangaat, of reeds heeft bij de Jeu de Boulesclub Butenboel,
dan wordt automatisch akkoord gegaan met de bepalingen in deze verklaring.
Privacy policy.
Op de website van de Jeu de Boulesclub Butenboel hebben we onze privacy policy zichtbaar
gemaakt. Bovendien verwijzen wij in al onze documenten, waarin persoonsgegevens staan, naar
onze privacy policy op onze website.
Verwerking van persoonsgegevens van leden.
Persoonsgegevens van leden worden door de Jeu de Boulesclub Butenboel verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstellingen:
 het voeren van de (financiële en leden-) administratie.
 communicatie met de leden.
 inning van de contributies.
Grondslag voor deze persoonsgegevens:
 toestemming van de betrokken persoon
 de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een lidmaatschap.
Voor bovengenoemde doelstellingen vragen wij de volgende gegevens:
voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel(s), achternaam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres en datum aanmelding.
De persoonsgegevens worden door Jeu de Boulesclub Butenboel, opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen voor de periode dat men lid is en daarna uitsluitend in de financiële
administratie voor de wettelijke bewaartermijn van maximaal 7 jaar.
Wij werken dus uitsluitend met persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt; wij verzamelen
geen persoonsgegevens van u uit andere (externe) bronnen.
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Alle correspondentie met leden, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen, enz. worden per e-mail/brief
aan alle leden geadresseerd, zodat voor anderen deze adressen onzichtbaar zijn. De gegevens,
die u aan ons geeft, verstrekken wij uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Verder kunnen wij persoonsgegevens uitsluitend delen met derden, wanneer u ons hier vooraf
schriftelijk toestemming voor geeft. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
Cookies.
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes, die op uw
computer worden geplaatst. Cookies worden gebruikt voor het verbeteren van onze website.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Wij gebruiken de volgende cookies:
 functionele cookies; welke noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.
 cookies van derden bij links naar websites van derden.
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Onze privacy- en cookieverklaring is
niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn
verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Beeldmateriaal.
Op de Website van Jeu de Boulesclub Butenboel worden foto’s en uitslagen geplaatst van
deelnemers aan toernooien en andere evenementen, waarvan behalve naam verder geen
persoonlijke gegevens worden getoond. Uitsluitend van bestuursleden en commissieleden kunnen
gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer worden getoond.
Een lidmaatschap bij de Jeu de Boulesclub Butenboel houdt in, dat het lid akkoord gaat met het
plaatsen van foto’s en uitslagen op de Website.
Door deelname aan toernooien, georganiseerd door Jeu de Boulesclub Butenboel, gaat u akkoord
met het plaatsen van foto’s en uitslagen op de Website.
Bewaartermijn.
Jaarlijks worden pc’s, mail en overige bestanden nagekeken op gegevens die verwijderd kunnen
worden. Jeu de Boulesclub Butenboel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging.
De website Butenboel.nl is voorzien van een beveiligd SSL certificaat.
Jeu de Boulesclub Butenboel heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
wij o.a. de volgende maatregelen genomen:



persoonsgegevens worden beheerd door secretaris/penningmeester.
bestuursleden van Jeu de Boulesclub Butenboel erkennen het belang van de bescherming
van uw persoonsgegevens.
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uitsluitend bestuurs- en commissieleden van Jeu de Boulesclub Butenboel hebben toegang
tot uw persoonsgegevens.
alle bestuursleden zijn gehouden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens.
jeu de Boulesclub Butenboel heeft persoonsgegevens altijd minimaal opgeslagen achter de
beveiliging van een gebruikersnaam en wachtwoord. De computers van de gebruikers zijn
voorzien van deugdelijke virusscanners.
papieren documenten, waarop persoonsgegevens staan, worden opgeslagen achter slot en
grendel.
jeu de Boulesclub Butenboel maakt periodiek een back-up van de persoonsgegevens om
deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
periodiek worden de beveiligingsmaatregelen getest en geëvalueerd.

Rechten met betrekking tot uw gegevens.
Ieder lid heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u
ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw
persoonsgegevens door ons.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Uw persoonsgegevens worden dan
verwijderd.
Vragen of klachten.
Mocht u naar aanleiding van deze Privacyverklaring vragen en/of opmerkingen hebben neem dan
contact met ons op.
Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, ook dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit, dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van
privacybescherming.
Contactgegevens:
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

hr. B. Lemmers.
mw. W. Bos.
hr. F. Goorhuis.

Opnieuw vastgesteld.
Holten,
18 juni 2020.
Het bestuur.
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