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Privacyverklaring Bridgeclub 2000 Haaren 

 

Bridgeclub 2000 verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant 

informeren. In deze privacyverklaring geven we je antwoord op de belangrijkste vragen over de 

verwerking van persoonsgegevens door Bridgeclub 2000. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres en telefoonnummer. Wanneer 

(een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens 

hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto's en video's worden gezien als 

persoonsgegevens. 

Van wie verwerkt Bridgeclub 2000 persoonsgegevens?  

Bridgeclub 2000 verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct  een relatie hebben of 

willen krijgen. Dat zijn: 

• De leden van de bridgeclub  2000  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en waarvoor worden de 

persoonsgegevens gebruikt?  

Het bestuur van Bridgeclub 2000 verwerkt persoonsgegevens in ons geautomatiseerd systeem Office 

365. Het betreft persoonsgegevens van onze leden. Foto's van bijeenkomsten (feest) worden op 

onze website gezet. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens. De secretaris is als 

functionaris aangewezen voor de gegevensbeheersing in onze organisatie.  

Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard?  

Er worden uitsluitend gegevens bewaard die noodzakelijk zijn voor het leden bestand, het goed en 

tijdig kunnen informeren en bereiken van onze leden. 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard (godsdienst of levensovertuiging, ras, 

politieke gezindheid, seksueel leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, 

strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in 

verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische 

kenmerken. Onder dat laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de 

handomtrek en scan van netvlies, iris en gelaat. 



   
 

   
 

 

Hoe gaat Bridgeclub 2000 met mijn persoonsgegevens om?  

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen de bridgeclub. 

Wie kan er bij de persoonsgegevens?  

De door het bestuur aangewezen personen kunnen ieder waarvoor zij verantwoordelijk zijn bij de 

betreffende gegevens.  

 

Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bridgeclub 2000 gebonden aan de daarvoor geldende 

wet- en regelgeving. 

Waar kan ik terecht voor een vraag en een klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Bridgeclub 2000 kun je 

terecht bij de functionaris gegevensbescherming, zijnde de secretaris van Bridgeclub 2000. 

Bereikbaar via 06-36040055 of 0411-643329. 

Procedure voor het opstellen van datalekken. 

Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na 

ontdekking. Om dit zorgvuldig te doen is het handig om vooraf procedures af te spreken. Hierin 

staat: 

• Wat een datalek is; 

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen 

toegang tot die gegevens mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een 

beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, 

een gestolen geprinte personeels- of vrijwilligerslijst. 

Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, 

afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks. 

• Het datalek moet worden gemeld bij de functionaris gegevensbeheer die het bestuur 

informeert. Deze functionaris gaat na wat er is gelekt en wat de gevolgen hiervan kunnen 

zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. 

Wijzigingen privacy beleid. 

Bridgeclub 2000 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Dit 

privacy statement is voor iedereen te raadplegen via www.bridgeclub2000.nl 
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