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PRIVACYVERKLARING AVG 
 

 
Badminton Vereniging Heeze verwerkt persoonsgegevens waarop de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AGV) van toepassing is en is verantwoordelijk voor de verwerking van 
deze persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
De voorzitter van de vereniging is de functionaris gegevensbescherming van BV Heeze. Deze 
is voor de hieronder genoemde rechten en verzoeken en voor vragen te bereiken via 
info@bvheeze.nl. 
 
Persoonsgegevens die BV Heeze verwerkt 
Badminton Vereniging Heeze verwerkt persoonsgegevens doordat leden deze gegevens aan 
de vereniging verstrekken. Het betreft de volgende gegevens: 
- voor- en achternaam 
- geslacht 
- geboortedatum 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- bankrekeningnummer 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  
BV Heeze verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens in de zin van in art. 9 van 
de AVG.  
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens 
BV Heeze verwerkt persoonsgegevens op grond van de grondslag Uitvoering Overeenkomst, 
inhoudende het lidmaatschap van de vereniging.   
 
Doelen verwerking persoonsgegevens 
BV Heeze verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- innen contributie 
- versturen van algemene e-mails naar alle leden 
- individueel contact met de leden 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
BV Heeze neemt geen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de leden op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen zoals computerprogramma’s. 
 
Bewaartermijn 
BV Heeze bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor de 
gegevens worden verwerkt.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
BV Heeze verkoopt geen persoonsgegevens van de leden aan derden. Persoonsgegevens 
worden alleen verstrekt aan derden indien nodig voor uitvoering van de overeenkomst. 
Specifiek gaat het hierbij om de Helmondse Badminton Bond.   
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Leden hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) 
verwijderen. Daarnaast hebben leden het recht om: 
- een eventuele toestemming voor gegevensverwerking aan BV Heeze in te trekken;  
- bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door BV Heeze;  
- een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens waarover BV Heeze beschikt naar het 

lid of naar een door het lid aangegeven andere natuurlijke of rechtspersoon te sturen 
(gegevensoverdraagbaarheid).  

 
Beveiliging persoonsgegevens  
BV Heeze zorgt voor adequate bescherming van de persoonsgegevens en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Daarnaast ondertekent ieder bestuurslid een 
geheimhoudingsverklaring.  
 

 


