PRIVACYVERKLARING
Algemeen;
Privacyverklaring van Jeu de Boules Club “De Goede Worp (DGW)”, gevestigd aan de Hengelolaan
1061, 2544 GH Den Haag, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
40410442.
Met het invoeren van “De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” is onze vereniging
verplicht u te informeren welke gegevens van u worden vastgelegd en hoe met uw gegevens wordt
omgegaan.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de registratie en verwerking van alle gegevens die u ons
verstrekt, hetzij als lid, donateur, of als sponsor, dan wel als anderszins betrokkene bij onze
vereniging.
DGW hecht er aan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om te gaan..
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, dan kunt u deze schriftelijk per email stellen aan bouleclub@degoedeworp.nl
Persoonsgegevens;
De door u, bij de aanmelding als lid, verstrekte persoonsgegevens worden vastgelegd in onze
ledenadministratie.
Bij het aangaan van het lidmaatschap, of donateurschap wordt u expliciet om toestemming gevraagd
(door middel van het “toestemmingsformullier”), voor het verwerken of publiceren van uw
persoonsgegevens en/of foto’s.
DGW verstrekt geen, dan wel publiceert geen persoonsgegevens en/of foto’s, anders dan uw naam,
zonder uw toestemming.
Zonder uw toestemming verstrekt DGW uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van uw lidmaatschap.
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de overkoepelende sportbond, de “Nedelandse Jeu de
Boules Bond (NJBB)”, voor het aanmaken van de licentiepassen. Alleen de daarvoor benodigde
gegevens worden hiervoor aan de NJBB doorgegeven.
Verantwoordelijkheid;
Het bestuur van DGW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de
naleving van de wettelijke vereisten, conform de in de AVG vastgestelde normen.
Voor iedereen die binnen DGW toegang heeft tot de persoonsgegevens gelden de in deze
privacyverklaring vastgelegde regels.
Bewaren van persoonsgegevens:
Uw gegevens worden gedurende uw lidmaatschap bewaard en onderhouden.
Na opzegging van uw lidmaatschap zullen uw gegevens nog 6 maanden geregistreerd blijven.
Na deze periode worden deze definitief verwijderd, zowel de digitale als de papieren gegevens, tenzij
u op het toestemmingsformulier heeft aangegeven dat uw gegevens (naam en adres) gebruikt mogen
worden voor toekomstige evenementen (bijvoorbeeld een reünie).
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Wijziging van het privacybeleid;
Als DGW haar privacybeleid aanpast zal dit gepubliceerd worden op de website en in het clubblad “De
Werper”.
Op de website staat steeds de meest recente versie van ons privacybeleid.
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