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PRIVACYBELEID 

 

Dit is het Privacybeleid van Beugelclub “De Flatsers” gevestigd te Baarlo en ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40166168. Dit Privacybeleid 

omschrijft welke persoonsgegevens beugelclub “De Flatsers” van u heeft, voor welke doeleinden 

deze persoonsgegevens worden gebruikt, en hoe zij hiermee omgaat. 

 

Beugelclub “De Flatsers” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 
Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Beugelclub “De Flatsers”  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee 
dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

 
Als Beugelclub “De Flatsers”  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen 

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit 

document. 
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1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN VAN ‘DE FLATSERS’ 

 

a. Wanneer u zich aanmeldt bij beugelclub “De Flatsers” dan vult u een aantal persoonsgegevens 

van u in op het aanmeldformulier. 

b. Beugelclub “De Flatsers” verwerkt op deze wijze de volgende persoonsgegevens: 

• Naam; 

• Voorletters; 

• Roepnaam 

• Geboortedatum; 

• Geslacht 

• Adres; 

• Postcode; 

• Woonplaats; 

• Telefoonnummer vast; 

• Telefoonnummer mobiel; 

• E-mailadres; 

• Inschrijfdatum 

• Bankrekeningnummer en tenaamstelling; 

• Stamnummer NBB 

• Status IVA-certificaat 

• Status Baanmeesterdiploma 

 

c. Beugelclub “De Flatsers” gebruikt deze gegevens (mogelijk) om: 

• Het lidmaatschap te effectueren; 

• Uw lidmaatschap bij de Nederlandse Beugel Bond te effectueren; 

• Informeren van de leden over de ledenvergaderingen; 

• Versturen van uitnodigingen/aankondigingen; 

• Contact met u op te nemen of te onderhouden. 

 

Verder kunnen uw naam en foto’s/video’s waarop u herkenbaar bent worden gebruikt voor 

publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld uitslagen of verslagen van activiteiten). Als u hier niet mee 

instemt, kunt u dit melden bij de organisatie van de activiteiten en/of het bestuur van beugelclub 

“De Flatsers”. 
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2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNEMERS AAN ACTIVITEITEN 

GEORGANISEERD DOOR ‘DE FLATSERS’ 

 

a. Wanneer u aan een activiteit deelneemt die wordt georganiseerd door beugelclub “De Flatsers” 

dan kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. 

b. beugelclub “De Flatsers” verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens: 

• Naam; 

• Voorletters; 

• Roepnaam 

• Adres; 

• Postcode; 

• Woonplaats; 

• Telefoonnummer vast; 

• Telefoonnummer mobiel; 

• E-mailadres; 

• Lidmaatschap van een andere (beugel)vereniging; 

• NBB-lidnummer. 

 

c. Beugelclub “De Flatsers” gebruikt deze gegevens (mogelijk) om: 

• De activiteit te kunnen organiseren; 

• Versturen van uitnodigingen/aankondigingen; 

• Contact met u op te nemen of te onderhouden. 

 

Verder kunnen uw naam en foto’s/video’s waarop u herkenbaar bent worden gebruikt voor 

publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld uitslagen of verslagen van activiteiten). Als u hier niet mee 

instemt, kunt u dit melden bij de organisatie van de activiteiten en/of het bestuur van beugelclub 

“De Flatsers”. 

 

 

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

 

a. U kunt contact opnemen met beugelclub “De Flatsers” via beugelclubdeflatsers@gmail.com 

voor: 

• meer informatie over de wijze waarop beugelclub “De Flatsers” persoonsgegevens verwerkt; 

• inzage in de persoonsgegevens die beugelclub “De Flatsers” met betrekking tot u verwerkt; 

• bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door beugelclub “De Flatsers”; 

• het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

 

4. MINDERJARIGEN 

 

Beugelclub “De Flatsers” verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen 

jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger. 

mailto:beugelclubdeflatsers@gmail.com
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5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

 

a. Beugelclub “De Flatsers” zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit Privacybeleid 

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. 

b. Beugelclub “De Flatsers” zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om 

uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. 

c. Alle personen die namens beugelclub “De Flatsers” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 

 

6. BEWAARTERMIJN 

 

Beugelclub “De Flatsers” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

 

7. DERDEN 

 

Beugelclub “De Flatsers” zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, behalve voor de uitvoering 

van de hierboven beschreven doelen. Voorts zal zij dit ook niet doen, tenzij u daarvoor uw 

uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of beugelclub “De Flatsers” daartoe verplicht is op grond 

van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

 

Beugelclub “De Flatsers” geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen 

verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt beugelclub “De 

Flatsers” hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 

waarborgen. 

 

 

8. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 

 

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op 

onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige 

gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens 

hiervan op de hoogte gesteld. 

 

 

9. MELDING AAN BETROKKENE 

 

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk 

waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. 
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10. WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID 

 

Het kan voorkomen dat dit Privacybeleid in de toekomst wordt gewijzigd. De leden worden hiervan 

op de hoogte gesteld en ontvangen het nieuwe document digitaal via e-mail. Het aangepaste 

Privacybeleid is dan eveneens te vinden op de website van de vereniging. Voor een papieren 

exemplaar kunt u terecht bij het bestuur. 

 

11. CONTACTGEGEVENS 

 

Beugelclub De Flatsers 

Huissen 1 

5991 PX  BAARLO 

beugelclubdeflatsers@gmail.com  

 

mailto:beugelclubdeflatsers@gmail.com

