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Privacyreglement Badmintonclub Reflex  
  

Badmintonclub Reflex 

Badmintonclub Reflex is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in dit privacyreglement.  

  

Contactgegevens:   
Secretaris: Femke Overmars, Koningsvaren 5, 7443 TC NIJVERDAL, fcovermars@home.nl.  
Voorzitter: Dick Slatius, dick.slatius@gmail.com.  
Penningmeester/ledenadministratie: Johan Woesthuis, penningmeester@bcreflex.nl 
Website: www.bcreflex.nl 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam     ledenadministratie 

- Geboortedatum      ledenadministratie  

- Adresgegevens       ledenadministratie  

- Telefoonnummer(s)      ledenadministratie  

- E-mailadres        ledenadministratie  

- Ingangsdatum lidmaatschap    ledenadministratie 

-Foto’s van toernooien en 

speeldagen/avonden                                     

 openbaar 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Onze website en/of badmintonclub verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 
Als u er desondanks van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige 
persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met de secretaris e-mailadres: 
fcovermars@home.nl  
 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

Badmintonclub Reflex verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- Het afhandelen van uw betaling en bijhouden van de contributies/ledenadministratie; 

- Inschrijving bij Nederlandse Badminton Bond i.v.m. spelen in competitieverband en/of 

toernooien; 

- Verzenden van onze jaarverantwoording en/of persoonlijke berichten, ook onderling tussen de 

leden; 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening/ ledenadministratie 

uit te kunnen voeren ; 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, bv. het zaalgebruik; 

- Presentielijsten t.b.v. toernooien of vergaderingen bij te houden. 
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Geautomatiseerde besluitvorming  

Badmintonclub Reflex neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken 

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Badmintonclub Reflex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of op grond van wettelijke regelingen 

(bijvoorbeeld belastingwetgeving).   

 

Delen van persoonsgegevens met derden  

Badmintonclub Reflex verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Badmintonclub gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik 

van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet 

gebruikt.  

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Badmintonclub Reflex. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot 

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

e-mailadres: fcovermars@home.nl. 

  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek altijd 

persoonlijk aan de secretaris worden gericht.   

 Badmintonclub Reflex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

 Badmintonclub Reflex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via 

fcovermars@home.nl. 

  

Melden datalekken  

Het vermoeden van datalekken kan gemeld worden bij de secretaris van Badmintonclub Reflex,  via 

fcovermars@home.nl of mondeling bij de secretaris.  

De secretaris zorgt in overleg met de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

  

Ik verklaar dit privacyreglement gelezen en begrepen te hebben en een exemplaar te hebben 

ontvangen.  

  

 Naam         Datum        Handtekening  
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