
Privacy Verklaring Bridgeclub Zieuwent. 

In deze privacyverklaring beschrijft Bridge Club Zieuwent (hierna BCZ te noemen) hoe met 

persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen 

met: 

-G. Koppenens  of 

- W. Kruip         Beheerder Website 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken. 

BCZ verwerkt persoonsgegevens van u zodat u gebruik kunt maken van de faciliteiten van de 

club. Alleen gegevens die u zelf verstrekt, of al verstrekt heeft, zullen verwerkt worden.                                           

BCZ respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt.                                     

BCZ verwerkt de onderstaande gegevens: 

-Naam en adres                                                                                                                                                

-Contact gegevens  ( telefoon, e-mail)                                                                                                                                   

-geslacht                                                                                                                                                       

-Financiële gegevens (Bankrekening nummer)                                                                                            

-Andere relevante (ongestructureerde) gegevens zoals aangeleverd door de betrokkene 

 

Waarom wij Persoonsgegevens nodig hebben. 

-Het innen van de contributie en het afboeken hiervan                                                                                   

-het voeren van mail- en telefonische contacten                                                                                 

-het opzetten en bijhouden van de competitie                                                                                     

-het organiseren van eventuele extra bridgedrives  

Hoe lang wij uw gegevens bewaren. 

BCZ zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 

realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Delen met Derden. 

BCZ deelt uw persoonsgegevens niet met derden. 

 

BCZ website. 

Op de website van BCZ wordt alleen algemene informatie vermeld, de club aangaande, 

alsook de wekelijkse bridge uitslagen.                                                                                                                      

Het tabblad “ledenlijst” is alleen voor leden toegankelijk.                                                                  

Het tabblad “Foto’s” bevat alleen foto’s van de door de club georganiseerde evenementen. 



Voor het plaatsen van foto’s op de site is uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene 

vereist 

Benadering van betrokkenen. 

BCZ zal de leden alleen benaderen voor club gerelateerde onderwerpen. 

BCZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde 

wijzigingen tegen te gaan.                                                                                                                    

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op met een van de contactpersonen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Ieder lid heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of 

verwijderen.                                                                                                                                              

U kunt uw verzoek in persoon indienen, 

Wijzigingen. 

BCZ is gerechtigd deze privacy verklaring van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te 

vullen.                                                                                                                                                      

Wij adviseren u, de inhoud hiervan regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van 

de meest recente wijzigingen. 

Deze privacy verklaring zal op de website van BCZ geplaatst worden. 

 

Het bestuur van BCZ. 
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