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Privacy Reglement Bowling Vereniging Veldhoven 
Bowling Vereniging Veldhoven (verder BVV) onderschrijft de basisprincipes van de wet AVG. Deze betreffen: 

1. Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie 

Persoonlijke data dienen op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier verwerkt te worden in relatie tot 
personen waar de data betrekking op hebben. 
 

2. Integriteit en vertrouwelijkheid 

Er dient sprake te zijn van adequate beveiliging van persoonlijke data, inclusief maatregelen tegen 
ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  
 

3. Data minimalisering 

Alleen data opslaan en gebruiken die noodzakelijk is en uitsluitend beschikbaar is voor vrijwilligers die de data 

nodig hebben voor verenigingsdoeleinden. Met alle vrijwilligers die toegang hebben tot persoonsgegevens, word 

een geheimhoudingsverklaring afgesloten. 

 

4. Afbakening van het doel 

Persoonlijke gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor duidelijke en rechtmatige doelen 

 

5. Afbakening van de opslag 

Persoonlijke gegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming 

van het individuele lid voor gegeven is. 

 

Alle werknemers (c.q. vrijwilligers) & bestuursleden van BVV dienen zich hieraan te houden. Binnen het bestuur is in het 

kader van de AVG een bestuurslid aangewezen die toeziet op de correcte uitvoering van de AVG. Hij/zij ziet er ook op toe 

dat de regels van de AVG worden nageleefd. 

Alle bestuursleden hebben volledige toegang tot de stamgegevens van alle leden (Naam, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer, emailadres, geslacht, geboortedatum) 

De leden van het leaguebestuur per wedstrijdavond hebben toegang tot de stamgegevens (details zie vorige alinea) van de 

leden die op betreffende avond spelen. 

De zittende penningmeester heeft toegang tot de stamgegevens, aangevuld met de op het rekeningafschrift van BVV 

aanwezige gegevens als IBAN e.d. 

Externe partijen 

Bij inschrijving als lid van BVV, word u tevens ingeschreven als lid van de Nederlandse Bowling Federatie (hierna NBF). BVV 

verwerkt de gegevens van haar leden in het systeem van de NBF. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst 

afgesloten teneinde te voldoen aan de AVG.  

Er worden uit hoofde van deze overeenkomst geen gegevens verstrekt aan landen buiten de EU. Indien wij 

persoonsgegevens op Facebook, Instagram, LinkedIn e.d plaatsen, zullen wij u hier vooraf toestemming voor vragen. 

Door deelname aan een (huis-)competitie of toernooi georganiseerd door de BVV, geeft U toestemming dat uw naam, 

individuele- en/of team-scores en openbaar toegankelijk worden weergegeven op de website van BVV en binnen het pand 

de Flying Bowling in Veldhoven. Vooralsnog word hier een papieren scorelijst opgehangen, het staat de BVV vrij hier andere 

methoden (bijvoorbeeld een TV-scherm met daarop een lichtkrant) voor te kiezen.  

Website 

Het privacyreglement van BV Veldhoven is opgenomen op de site van BV Veldhoven onder “Informatie  

Privacyreglement” 
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Doel, soorten gegevens en categorieën gegevens 

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen BVV: 

1. Ledenadministratie 

2. Facturatie 

3. Scoreverwerking individueel 

4. Scoreverwerking teams 

5. Sponsorbeheer / Commerciële informatie 

De soorten persoonsgegevens die verwerkt worden: 

1. Persoonlijke identificatie gegevens: Voornaam, Voorletters, huisadres, postcode, (mobiel) telefoonnummer, 

emailadres 

2. Financiele Details: Rekeningnummer (en bijbehorende gegevens als tenaamstelling en adres) 

3. Persoonlijke eigenschappen: Leeftijd, geslacht, geboortedatum 

De categorieën van de betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben: 

1. Leden van BVV 

2. Deelnemers aan een door BVV georganiseerd toernooi 

3. Bestuursleden 

4. Sponsoren 

Inzage en verwijdering 

Een betrokkene staat vrij inzage te vragen in de over hem opgeslagen persoonsgegevens. Hiertoe zal het bestuur binnen 10 

werkdagen na indienen van het verzoek schriftelijk een uittreksel verschaffen. 

Verwijdering van uw gegevens bij BVV is mogelijk: 

1. Scoregegevens: Vanaf 3 weken na afloop van het huidige seizoen; Binnen het seizoen is NIET mogelijk uw 

gegevens te laten verwijderen.  

2. Financiële gegevens: Wij zijn wettelijk verplicht een boekhouding te voeren, hierin staan uw gegevens 

opgenomen. De bewaartermijn hiervoor is (regelgeving 2018) 7 jaar.  

Voetnoot: Uw gegevens worden ook door de NBF opgeslagen; De termijnen die NBF hanteert vallen buiten de reikwijdte van 

deze privacyverklaring. 

Datalekken 

Indien een (bestuurs-)lid van de BVV een datalek constateert is deze gehouden aan de Meldplicht Datalekken. Deze 

meldplicht houdt in dat de vereniging (en haar leden) direct een melding moeten doen bij Autoriteit Persoonsgegevens 

zodra zij een ernstig datalek hebben. Dit kan via internet op: 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0. 

Inspanningsverplichting BVV 

Het bestuur van BVV is gehouden aan een inspanningsverplichting, dit houdt in dat bij de verwerking van persoonsgegevens 

gelet word op zaken als: 

1. Het technisch “up-to-date” houden van de elektronische toegangsmiddelen (computer, laptop, tablet). 

2. Het installeren en onderhouden van een Antivirus, Spyware en Malware detectiesysteem op het toegangsmiddel. 

3. De stamgegevens worden in beginsel enkel opgeslagen op de site van de NBF. Indien hieruit uittreksels worden 

gemaakt voor bijvoorbeeld de verwerking van scores bij een toernooi of competitie, zal het bestuur alles doen 

binnen haar mogelijkheden deze uittreksels te beschermen tegen diefstal of kopie.  

4. De verantwoording voor de reservekopie van de stamgegevens ligt bij NBF, indien hier verlies van gegevens 

optreed is BVV hiervoor niet aansprakelijk. 

 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0

