Privacyverklaring
Badmintonclub Geraardsbergen is een feitelijke vereniging die als sportclub is erkend in
Geraardsbergen en als badmintonclub is aangesloten bij Badminton Vlaanderen vzw, de
Vlaamse koepelvereniging voor badminton ( https://www.badmintonvlaanderen.be/ ).
Als club hechten wij veel belang aan de privacy van onze leden en de bescherming van hun
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we op een duidelijke en transparante
manier informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Als club verwerken we persoonsgegevens van onze leden omwille van onderstaande
redenen:
● Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de club (contractuele grond).
● Om leden te kunnen informeren over uitzonderlijke sluitingen van de sporthal, over
nevenactiviteiten of over algemene updates vanuit de club. (via expliciete opt-in)
● Het aanvragen van subsidies en erkenning als sportclub bij de Stad Geraardsbergen
(gerechtvaardigd belang).
● De aansluiting van het lid bij Badminton Vlaanderen vzw, die ook instaat voor de
verzekering van het lid. Deze aansluiting is verplicht vanuit Badminton Vlaanderen
vzw, waarbij de club optreedt als verwerker. Hoe Badminton Vlaanderen vzw deze
gegevens verwerkt, staat beschreven in de privacyverklaring op hun website.

Welke gegevens verwerken we?
Als club verwerken we deze gegevens:
●
●
●
●

Persoonsgegevens: Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres,
telefoonnummer, e-mail
Datum registratie
Aansluitingsnummer Badminton Vlaanderen
Noodzakelijke medische gegevens waarvan een lid ze belangrijk vond aan ons te
melden en ons expliciet toestemming geeft die te verwerken

Wie verwerkt de gegevens?
Binnen de club:
● De gegevens worden verwerkt door het clubbestuur.
Buiten de club:
● Badminton Vlaanderen vzw
● De sportdienst van de Stad Geraardsbergen

De club deelt gegevens van zijn leden niet met andere derde partijen.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar, als daarvoor de
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Badmintonclub Geraardsbergen hanteert dezelfde bewaartermijn als Badminton Vlaanderen
vzw en bewaart deze gegevens niet langer dan 10 jaar.

Rechten en klachten
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van persoonsgegevens die wij
ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens door de club of één van onze verwerkers.
We vragen je om hiervoor steeds contact op te nemen met het bestuur
(info@bc-geraardsbergen.be). Om de privacy van onze leden te kunnen garanderen, zullen
we je bij in dit geval steeds vragen je te legitimeren.

Wijziging privacyverklaring
Badmintonclub Geraardsbergen behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk
ogenblik te wijzigen. Deze verklaring werd het laatst gewijzigd op 16 september 2018.

