BSC Quick - Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van BSC Quick gevestigd aan de Dorresteinsesteeg 2, 3817 GC
Amersfoort. Contact via www.bscquick.nl. BSC Quick is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring privacyverklaring gaat in op het verwerken van persoonsgegevens, visueel materiaal als
ook gebruik van de website.

Persoonsgegevens
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
BSC Quick verwerkt je persoonsgegevens omdat je geïnteresseerd bent om lid te worden, lid bent of lid bent
geweest van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Jouw persoonsgegevens worden door BSC Quick verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het bijhouden van de ledenadministratie en afhandelen van contributie betaling
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het optimaliseren van de website
• Kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Persoonsgegevens die wij verwerken
BSC Quick verwerkt je persoonsgegevens omdat je geïnteresseerd bent om lid te worden, lid bent of lid bent
geweest van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt ten behoeve van de hiervoor
genoemde doelstellingen.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Naam/roepnaam/voorletters/tussenvoegsels
• Adres/postcode/plaats/land
• Telefoonnummer
• E-mailadres

•
•
•
•

Geslacht
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Nationaliteit

BSC Quick is aangesloten bij de KNBSB. De KNBSB maakt voor de leden- en competitieadministratie gebruik van
het automatiseringssysteem van Sportlink Services BV. Om een goede aansluiting te hebben met de KNBSB
maakt BSC Quick voor het verwerken van de hiervoor genoemde persoonsgegevens gebruik van SportlinkClub.

Minderjarigen
Indien je minderjarig bent en wenst te registreren dan dien je hiertoe expliciete toestemming van een ouder of
voogd te overleggen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
BSC Quick bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van je lidmaatschap wordt door BSC Quick alle gegevens uit
SportlinkClub verwijderd. Alleen die gegevens die nodig zijn voor het versturen van de nieuwsberichten worden
bewaard in de nieuwsbrief mailinglist. Mocht je dit niet willen dan kan je je afmelden op de nieuwsbrief door de
afmelden functionaliteit in de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
BSC Quick deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. BSC Quick blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen:
• SportlinkClub: alle hierboven genoemde persoonsgegevens. De ledenadministratie, team registratie en
contributie wordt gevoerd vanuit SportlinkClub
• Website: hier kunnen we namen van spelers per team publiceren via functionaliteit van Sportlink. Mocht je
je naam niet gepubliceerd willen hebben dan kan je dit zelf aangeven via de KNBSB app.
• MailChimp: E-mailadres. We gebruiken MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. In elke
nieuwsbrief kan je zelf je voorkeuren aanpassen of je afmelden.

Daarnaast worden de persoonsgegevens gedeeld met leden voor zover dat nodig is voor de
uitvoering van hun verenigingsfunctie. Denk hierbij aan de namen, emailadressen en
telefoonnummers van de leden van een team met de trainer/teamleider van dat team zodat hij
of zij de teamleden kan bereiken.
Via SportlinkCLub worden er ook gegevens verstrekt aan de bond: KNBSB. Door een lidmaatschap aan te gaan
met BSC Quick ga je ook een overeenkomst aan met de KNBSB. De KNBSB registreert gegevens over al haar leden,
tot 7 jaar na afloop van het lidmaatschap. De verwerking van deze persoonsgegevens valt onder de
privacyverklaring van de KNBSB en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van BSC Quick.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door BSC Quick en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou of
een door jou genoemde ander te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
ledenadministratie@bscquick.nl. Voordat we dit verzoek oppakken zullen we je vragen te identificeren.
BSC Quick wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
BSC Quick heeft een verwerkingsregister opgesteld. Deze is op verzoek op te vragen bij de
ledenadministratie@bscquick.nl.

Beveiliging persoonsgegevens
BSC Quick treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde
toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Website
Links naar andere websites
De www.bscquick.nl website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

Data analytics
BSC Quick maakt gebruik van data analytics om bezoek aan de website te monitoren.

Visueel Materiaal
BSC Quick is een bruisende sportvereniging met veel toeschouwers langs de velden en ook regelmatig bezoek
van de pers. Er worden wekelijks foto’s en video’s gemaakt door prive personen en pers. Dit beeldmateriaal valt
niet onder de verantwoordelijkheid van BSC Quick en maakt geen onderdeel uit van deze privacyverklaring.
BSC Quick zal zelf slechts beeldmateriaal plaatsen op haar website of Facebookpagina van de vereniging als dat
een gerechtvaardigd belang betreft (bv. promotie van de vereniging). Dit betreft onder andere maar niet
uitsluitend team & kampioensfoto’s en sfeerimpressies van evenementen. Op verzoek zal beeldmateriaal
worden verwijderd.

Contact
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens of als je BSC Quick wilt verzoeken tot inzage, correct
en/of verwijdering van jouw persoonsgegeven dan kan je contact opnemen met de
ledenadministratie@bscquick.nl.
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