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Privacyverklaring Badmintonvereniging
BC-Twello
Opgesteld door het bestuur van BC-Twello voor de ALV van 2018
Twello, mei 2018
Met de invoering van de nieuwe AVG wet (Algemene Verordening Persoonsgegevens) is BC-Twello
verplicht een privacyreglement op te stellen voor haar leden. Doel is dat alle leden bewust zijn welke
persoonsgegevens bij BC-Twello bekend zijn en met welk doel dit gebeurt. Ook kunt u te allen tijde
opvragen welke persoonlijke gegevens bij de vereniging geregistreerd zijn.

Persoonsgegevens
Hieronder staat welke persoonsgegevens van u bekend zijn bij BC-Twello en met welk doel:















Naw gegevens (Naam Adres Woonplaats)
Deze dienen om naast digitale en telefonische middelen tenminste één fysiek adres te
kunnen gebruiken om u (of in dringende gevallen uw familie) te kunnen bereiken.
Ze kunnen ook gebruikt worden om niet alleen per mail maar ook per post te communiceren.
Daarnaast kunnen deze ook dienen om gevonden voorwerpen en/ of attenties af te leveren.
Telefoonnummers
Van bijna alle leden hebben we zowel het vaste als het mobiele nummer.
Deze worden alleen gebruikt in uitzonderlijke gevallen indien direct contact noodzakelijk is.
Tenzij, het lid heeft aangegeven geïnformeerd te worden via multimedia waarvoor het
telefoonnummer noodzakelijk is (zoals onder andere sms en/ of WhatsApp diensten) binnen
(een deel) van de club BC-Twello.
e-mail adres
Uw e-mail adres wordt gebruikt voor de meeste informatievoorzieningen vanuit BC-Twello
naar haar leden. Deze informatie is ook (bijna) altijd terug te vinden op het mededelingenbord in de speelzaal.
IBAN rekeningnummer
Bankgegevens zijn noodzakelijk voor de automatische incasso van het lidmaatschapsgeld
Geboortedatum (en daaruit voortvloeiend leeftijd)
Deze wordt gebruikt om de leeftijdsopbouw binnen de club te kunnen monitoren en hierop
het beleid te kunnen aanpassen (demografische redenen).
Indien gewenst kunt u ook alleen het geboortejaar laten registreren mits u in het jaar van
aanpassing minimaal 17 jaren oud bent.
Datum aanvang lidmaatschap
Deze wordt gebruikt voor de 12,5 – 25 en 40 jarige jubilea.
Deze wordt tevens gebruikt voor statistische data die kenmerkend zijn voor BC-Twello
Lidmaatschapskenmerken
BC Twello onderscheidt rustende en actieve (jeugd)-leden en kan aan haar leden ook een
bijzondere status toekennen zoals bestuurslid, erelid of trainer.
Vanaf 25 mei 2018 wordt ook de status ‘Verklaring voor beeldmateriaal’ opgenomen.
Geslacht
BC-Twello onderscheidt mannelijke en vrouwelijke leden omdat dit voor de spelsoorten van
belang is en mannen en vrouwen vanuit dit oogpunt een verschillende kleur label krijgen
toebedeeld. Op verzoek van een lid is genderneutraal ook mogelijk.
Het geslacht wordt tevens gebruikt voor demografische en kenmerkende statistische data.
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Opslag persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden van BC-Twello en staan op
“Dropbox”. Dropbox doet er alles aan om de veiligheid en bescherming van zijn gebruikers te
waarborgen en heeft een vertrouwenshandleiding waaruit blijkt dat ze ISO/IEC 27018:2014
gecertificeerd zijn en verwacht vanaf 25 mei 2018 volledig AVG compliant te zijn.

Delen van persoonsgegevens
BC-Twello deelt zonder grondwettelijke/ justitiële redenen persoonsgegevens niet met derden.
Wel kan BC-Twello de contactgegevens van derden in uitzonderlijke gevallen doorgeven aan de
betrokkene(n) (dus niet andersom!) die op zijn/ haar/ hun beurt zelf besluiten wat ze hiermee doet/
doen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De wettelijke termijn van 2 jaar zoals onder de wet bescherming persoonsgegevens is vervallen en
vervangen door “niet langer dan noodzakelijk”.
Dit betekent dat de gegevens van oud leden (vanaf 1973) welke bewaard zijn gebleven vóór 25 mei
2018 ten bate van de clubhistorie en een eventuele reünie in schriftelijke of digitale vorm bewaard
zullen blijven.
Leden die zich uitschrijven op of ná 25 mei 2018 krijgen een uitschrijfformulier waarin ze aan kunnen
geven of ze er bezwaar tegen hebben dat enkele gegevens bewaard blijven ten dienste van de
clubhistorie en of reünie.
Bij bezwaar worden de gegevens aan het eind van het seizoen waarin de opzegging plaatsvond
terstond verwijderd/ vernietigd.
Bij geen bezwaar kunnen de leden aangeven welke gegevens persé niet bewaard mogen worden.

Aanpassen persoonsgegevens
BC-Twello neemt de persoonsgegevens over van het aanmeldformulier. Daarna wordt het lid geacht
om wijzigingen door te geven aan het bestuur. Indien het vermoeden bestaat dat de gegevens niet
meer actueel zijn kan ook een verzoek vanuit het bestuur komen om te controleren of de
persoonsgegevens nog actueel zijn.
BC Twello houdt de mogelijkheid open om nieuwe (of ten tijde van dit schrijven nog onbekende)
persoonsgegevens toe te voegen aan het huidige bestand indien dit noodzakelijk wordt geacht voor
de vereniging, doch zal dit verzoek altijd via een apart machtigingsformulier verlopen.
Het aanpassen van de persoonsgegevens kan ook gebeuren door oud leden die aangaven geen
bezwaar te hebben dat de persoonsgegevens worden bewaard of door oud leden die zich hebben
uitgeschreven vóór 25 mei 2018.
Onder het aanpassen wordt ook verstaan het verwijderen van alle persoonsgegevens van oud leden.

Verklaring gebruik van persoonsgegevens
BC-Twello stelt voor leden die vóór 25 mei 2018 reeds lid zijn een formulier op met een verklaring
waarin leden kunnen aangeven bezwaar te hebben tegen het opnemen van niet strikt noodzakelijke
persoonsgegevens en/ of het gebruik van beeldmateriaal. Dit is de overeenkomst ‘Gebruik
persoonsgegevens door BC-Twello’.
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Beeldmateriaal
Beeldmateriaal met herkenbare personen vallen onder de publicatie van persoonsgegevens. Er wordt
onderscheid gemaakt in filmen/ fotograferen (= opnamen maken) zónder te publiceren en het maken
van opnamen mét publiceren.
BC-Twello zal nooit heimelijk opnamen maken met het oogmerk om deze zonder medeweten van de
betrokkenen te produceren. BC-Twello zal daarom altijd aangeven dat er opnamen worden gemaakt.
Opnamen zonder publicatie worden gebruikt voor het bestuderen en analyseren van sportprestaties.
Dit wordt vooraf duidelijk kenbaar gemaakt. Delen van dit soort beelden zal enkel en alleen met de
direct betrokkenen gebeuren bijvoorbeeld via een gesloten community of andere onderling
overeengekomen platform.
Opnamen met publicatie is weer onder te verdelen in drie categorieën.




Zonder toestemming
Met toestemming/ via een overeenkomst
Gerechtvaardigd belang

Zonder toestemming kunnen opnamen gebruikt worden indien de betrokkene onherkenbaar in beeld
is of niet direct of indirect identificeerbaar is (dat wil zeggen dat de identiteit zonder onevenredige
inspanning kan worden vastgesteld (bron: https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-fotografie
geraadpleegd dd. 02-05-2018).
Met toestemming zijn opnamen waarbij de betrokkene duidelijk in beeld is of eenvoudig
identificeerbaar is (eventueel door toevoeging van de naam in een bijbehorend artikel). Via een
overeenkomst zijn opnamen die gebruikt zijn in opdracht van, of in samenspraak – bijvoorbeeld
indien overeengekomen is om promotiemateriaal te maken.
Gerechtvaardigd belang zijn opnamen die vallen onder persvrijheid, promotie van de organisatie
waaronder ook wedstrijdverslaglegging. Toeschouwers en anderen die toevallig herkenbaar in beeld
komen in een opname die valt onder het gerechtvaardigd belang kunnen wel worden gepubliceerd.

Bezwaar tegen publicatie van beeldmateriaal
BC-Twello is voorstander om de persoonsgegevens van haar leden zo goed mogelijk te beschermen
maar wil niet te pas en te onpas door haar leden ter verantwoording worden geroepen na publicatie
van beeldmateriaal en houdt zich daarom aan de volgende gedragscode.





BC-Twello wil de vrijheid hebben om beeldmateriaal te maken van clubactiviteiten zoals
toernooien, open dagen, speelavonden, clubmeetings, feesten en dergelijke.
Leden die vrijwillig deelnemen aan een groepsfoto waarbij duidelijk is dat deze gebruikt
wordt voor promotiedoeleinden van BC-Twello, hetzij op papier, via de website of anderszins
kunnen alleen bezwaar maken indien ze aantoonbaar schade lijden aan publicatie. Ook
wanneer blijkt dat leden géén toestemming hebben gegeven via de overeenkomst ‘Gebruik
persoonsgegevens door BC-Twello’ kunnen groepsfoto’s wel degelijk gebruikt worden voor
promotiedoeleinden.
Vóór publicatie op de website van BC-Twello worden de betrokkenen met een positieve
overeenkomst ‘Gebruik persoonsgegevens door BC-Twello’ én die duidelijk in beeld zijn of
eenvoudig identificeerbaar zijn, via e-mail (of schriftelijk) minimaal één week voor publicatie
op de hoogte gesteld van ons voornemen de foto’s te publiceren. Hierbij wordt ook
aangegeven of deze openbaar zijn of alleen toegankelijk achter een login (de zogenaamde
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‘ledenpagina’). Ook met een positieve overeenkomst ‘Gebruik persoonsgegevens door BCTwello’ kunnen de betrokkenen publicatie altijd weigeren.
Vóór publicatie op schrift (krant, folders, promotiemateriaal) worden de betrokkenen die in
de overeenkomst ‘Gebruik persoonsgegevens door BC-Twello’ aan hebben gegeven geen
bezwaar voor het gebruik van beeldmateriaal hebben én die duidelijk in beeld zijn of
eenvoudig identificeerbaar zijn, via e-mail (of schriftelijk) vóór publicatie gevraagd of ze
bezwaar hebben tegen plaatsing. Indien de tijd vóór publicatie kort is kan telefonisch of via
andere mediakanalen om toestemming worden gevraagd welke daarna bevestigd wordt.
Bij andere vormen van publicatie (zoals bijvoorbeeld via YouTube en/ of andere diensten) zal
BC-Twello te allen tijde de betrokkenen om toestemming vragen.
Indien een lid in een verklaring heeft aangegeven wel bezwaar te hebben tegen het gebruik
van beeldmateriaal (negatieve overeenkomst ‘Gebruik persoonsgegevens door BC-Twello’)
zal hij niet herkenbaar of duidelijk identificeerbaar in beeld worden gebracht, op welke wijze
dan ook, mits de betrokkene duidelijk poseert in groepsverband met andere leden van BCTwello en/ of het gaat om een gerechtvaardigd belang (de betrokkene is geen onderwerp
van de foto maar staat wel toevallig (bijvoorbeeld op de achtergrond) op het
beeldmateriaal).
Iedereen die op een foto staat welke gemaakt is door of in opdracht van BC-Twello kan altijd
bezwaar aantekenen tegen publicatie waarop het bestuur hierover een uitspraak doet en dit
terugkoppelt aan degene die bezwaar heeft gemaakt. Terugkoppeling vindt uiterlijk binnen
twee weken na de eerstvolgende bestuursvergadering plaats

Andere methoden voor het verzamelen van persoonsgegevens.
Van mensen die inloggen op de website van BC-Twello worden geen persoonsgegevens bewaard. De
teller die het aantal bezoekers bijhoudt registreert geen IP-adressen dus er worden géén unieke
aantallen geteld.
Mensen die lid worden van de Facebook pagina van BC-Twello geven hiermee hun persoonsgegevens
af volgens de richtlijnen van Facebook. BC-Twello bewaart hiervan geen persoonlijke gegevens.
Mensen die informatie aanvragen via het e-mail adres van de website geven hun e-mail door aan de
secretaris en de voorzitter van BC-Twello. Deze informatie is nodig om antwoord te kunnen geven op
de e-mail die is verzonden. Deze gegevens worden verder niet door BC-Twello bewaard.
Mensen die hun gegevens achterlaten op open dagen of andere evenementen welke zijn
georganiseerd door BC-Twello doen dit met het oogmerk om extra informatie te verkrijgen of in het
geval van een prijsvraag in aanmerking te komen voor een prijs. BC-Twello bewaart deze informatie
niet langer dan nodig is voor de afhandeling.
Wanneer BC-Twello informatie wil bewaren omdat deze nodig wordt geacht voor historische of
statistische data zullen niet meer persoonsgegevens bewaard worden dan strikt noodzakelijk voor dit
doel.

Functionaris
De secretaris van het bestuur wordt aangesteld als functionaris voor een goede handhaving van dit
privacyreglement of bij afwezigheid neemt als eerste de voorzitter deze taak over gevolgd door de
penningmeester en tenslotte de algemeen bestuursleden.
Alle bestuursleden confirmeren zich aan dit privacy reglement en zullen altijd handelen in de geest
om de privacy grenzen van haar leden te respecteren.
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Beveiliging van persoonsgegevens.
BC-Twello schat het risico van ‘hacken’, een cyberaanval op de gegevens in Dropbox of de website
van BC-Twello, of diefstal van persoonsgegevens in als “uiterst klein”.
Het is nu nog niet mogelijk om op bestandsniveau wachtwoorden toe te passen in Dropbox. Wel
kunnen de bestanden met persoonsgegevens versleuteld opgeslagen worden (encrypted) zodat de
inhoud van het bestand zonder de juiste sleutel geen waarde heeft.
De bankgegevens uit het persoonsbestand worden enkel gebruikt voor de inning van contributie of
een andere legitieme af- of bijboeking zoals de aankoop van materiaal via de club (clubkleding,
rackets of anderszins) of uitgaven voor de club welke worden gedeclareerd (lief en leed, kosten voor
jubilarissen, voorgeschoten kosten voor toernooien, feesten en dergelijke). De transacties van gelden
worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd om de traceerbaarheid en transparantie zo groot
mogelijk te houden. Hiervoor wordt door de penningmeester de ‘Rabobank-bankieren-App’ of
‘Rabobank Website’ gebruikt voor ondernemers. De daadwerkelijke financiële transactie zijn enkel
via deze beveiligde methode te raadplegen.
Ten behoeve van de jaarlijkse kascontrole houdt de penningmeester ook een digitaal kasboek bij dat
via Dropbox inzichtelijk is. Kascommissieleden hebben géén toegang tot het digitaal kasboek noch tot
gegevens van BC-Twello bij de Rabobank. De andere bestuursleden hebben toegang tot álle
bestanden welke door BC-Twello worden gedeeld op Dropbox waaronder dus ook het digitale
kasboek maar geen toegang tot gegevens van BC-Twello bij de Rabobank.

Lekken
Sinds 1 januari 2016 is BC-Twello verplicht om ‘ernstige datalekken’ te melden bij het meldloket
datalekken van de autoriteit persoonsgegevens (AP) en deze verplichting blijft ook met de nieuwe
AVG wet van kracht.
BC-Twello zal zich aan deze meldingsplicht houden en in overleg met de autoriteit persoonsgegevens
de noodzakelijke vervolgstappen uitvoeren. Omdat niet is vastgelegd wat onder ‘ernstig’ wordt
verstaan beschouwt BC-Twello iedere openbare publicatie van gegevens die enkel en alleen voor
intern gebruik zijn bedoeld én traceerbare persoonsgegevens bevatten als zijnde ernstig of in
voorkomende gevallen waarbij BC-Twello het ernstige vermoeden heeft dat er iets ‘niet klopt’.

Ledenstatus zonder getekende overeenkomst
Alle leden worden gewezen op dit privacy-document en wordt gevraagd de overeenkomst ‘Gebruik
persoonsgegevens door BC-Twello’ in te vullen en te ondertekenen. Een ieder die geen getekende
overeenkomst overlegt wordt beschouwd als zijnde een lid dat wél kennis heeft genomen van dit
privacy reglement en wél bezwaar heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal.

Versiebeheer privacyreglement
De overeenkomst ‘Gebruik persoonsgegevens door BC-Twello’ geldt voor de versie zoals deze is
gepubliceerd op de website van BC-Twello. De versie staat in de voetnoot van het reglement gevolgd
door maand en jaartal van de ingangsdatum.
Op de laatste bladzijde van het privacyreglement staat vermeld welke wijzigingen zijn doorgevoerd in
de nieuwe versies. Hierbij krijgen kleine wijzigingen (bijvoorbeeld taalkundig) een verhoging van het
secundaire getal en grote wijzigingen een verhoging van het primaire getal.
Leden kunnen hun overeenkomst ‘Gebruik persoonsgegevens door BC-Twello’ indien gewenst
aanpassen. Zij dienen zich hiertoe te wenden tot het bestuur van BC-Twello
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Wijzigingen
Versie
1.0

Datum
mei 2018

Opmerkingen/ wijzigingen
Eerste versie privacyreglement wegens introductie van de nieuwe wet
“Algemene Verordening Gegevensbescherming” dd 25 mei 2018.
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