Privacyverklaring
Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch
contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt,
dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking
en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees
jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van
persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar
natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden
geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het gaat om de volgende gegevens:
Naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s)
en e-mail
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van
handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.
Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens?
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BV Novum gebruik van
diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker (BADMINTON
NEDERLAND) hebben wij een verwerkersovereenkomst.
Verantwoordelijke voor de aanlevering van de persoonsgegevens aan de verwerker
is BV Novum, secretariaat p/a Barkmolenstraat 89, 9723DC Groningen. De
functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via mail@bvnovum.nl
Wij als vereniging BV Novum verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van
minderjarigen aanleveren als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BADMINTON NEDERLAND is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens (https://www.badminton.nl/privacyverklaring).
Dit houdt in dat BADMINTON NEDERLAND de doeleinden en de middelen voor de
verwerking zelf bepaalt en dat BADMINTON NEDERLAND verantwoordelijk is voor
de naleving van de regelgeving. BADMINTON NEDERLAND is de te Nieuwegein aan
de Kelvinbaan 48 gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, te
bereiken via info@badminton.nl

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
BV Novum gebruikt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken
alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing
•
•
•
•
•
•
•

Om contact met je te kunnen opnemen over het lidmaatschap en de eventuele
opzegging daarvan;
Aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen lidmaatschap van
Badminton Nederland (zie privacyverklaring van BADMINTON NEDERLAND)
Voor de verstrekking van de door jouw aangevraagde informatie
Afhandelen van de van jouw verkregen informatie;
Om je informatie te sturen over activiteiten van BV Novum zoals toernooien,
etentjes, clubavond etc. etc.
Voor het versturen van uitnodigingen
Om betalingen van het lidmaatschapsgeld

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving mag BV Novum alleen persoonsgegevens verwerken als
daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. BV Novum hanteert de volgende
rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
•
•
•

Na verkregen toestemming van betrokkenen;
In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale
verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of
andere dwingende wet- en regelgeving);

Website en Cookies
Het verzorgen en verbeteren van onze website, waarbij nl.wix.com door het bezoek
aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte
informatie te kunnen verstrekken. De logica die nl.wix.com daarbij gebruikt is dat
jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden
jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming
hiervoor.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker
meest gevraagde pagina’s. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou
relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale
berichten in jouw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze
kan de dienstverlening van nl.wix.com aan jou verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maakt nl.wix.com bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt
geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat
je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te
vergemakkelijken.
Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande
gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat
bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze
websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen
met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees
hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.
Zie ook https://nl.wix.com/about/privacy

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
BV Novum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?
1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen BV Novum
BV Novum kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse
medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is
gelet op het doel van de gegevensverwerking.
2.Het doorgeven van (persoons-)gegevens aan BADMINTON NEDERLAND.
BV Novum heeft met BADMINTON NEDERLAND een verwerkersovereenkomst.
BV Novum geeft alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en,
optioneel vereniging) wordt doorgegeven aan de sportbond. De sportbond geeft deze
gegevens weer door aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor
statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken
nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden
gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht u niettemin bezwaren tegen deze
doorgifte hebben, dan kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de
vereniging, de bond en/of NOC*NSF.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
BV Novum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk
geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Wat zijn jouw privacyrechten?
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking
of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen
om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het
gebruik van jouw gegevens.
Als de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te
allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken
sturen aan:
mail@bvnovum.nl
Je bent ook gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens
bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste
versie van ons privacybeleid.
Vragen?
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons
via mail@bvnovum.nl
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