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Privacyverklaring Badmintonclub “Lievendaal” 

1. Badmintonclub “Lievendaal” is opgericht op 15 februari 1969 en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Eindhoven onder nummer 40240281. De vereniging had vanaf de oprichting Sporthal 

Lievendaal als thuisbasis, in 2012 werd verhuisd naar de nieuwe sporthal op het Sportpark Strijp aan de 

Rijstenweg 1 in Eindhoven. 

2. Om contact met de leden te kunnen onderhouden en een interne competitie te kunnen organiseren zijn een 

aantal persoonsgegevens noodzakelijk.  

3. De gegevens die bij aanmelding gevraagd worden zijn:  

 Naam * 

 Adres * 

 Postcode *  

 Woonplaats * 

 E-mail-adres * 

 Geslacht * 

 Geboortedatum * 

 Telefoonnummer * 

 Heeft u eerder badminton gespeeld? 

 Bent u op de hoogte van de spelregels? 

 Bent u lid geweest of nog lid van een badmintonvereniging? 

 Zo ja, welke vereniging was/is dit? 

 Datum van ondertekening inschrijfformulier 

 Handtekening 

4. De gegevens onder 3 gemarkeerd met * worden na afronding van de inschrijving ingevoerd in de ledenlijst 

van de vereniging. De ledenlijst is binnen de vereniging in gebruik bij de bestuursleden voor het uitoefenen 

van de aan hen toebedeelde taken. 

De namen van de spelende leden worden vermeld op het speelschema dat wekelijks wordt gepubliceerd op 

de website. 

Deze of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, anders dan bovengenoemd. 

5. De gegevens worden zolang iemand lid is van de vereniging opgeslagen in de ledenlijst. Na beëindiging van 

het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd uit de ledenlijst. Ouder versies van ledenlijsten worden nog 

3 jaar bewaard op de drive binnen het account van de vereniging. 

6. Cookies: om de website van de vereniging te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze 

cookies worden voor geen ander doel gebruikt dan het laten functioneren van de website. 

7. De ledenlijst met de voor de vereniging noodzakelijke persoonsgegevens is in gebruik bij de bestuursleden 

van de vereniging. De ledenlijst, verslagen van vergaderingen, correspondentie en de e-mail-communicatie 

van het secretariaat zijn opgeslagen in het Gmail-account van de vereniging (beveiligd met password). Alleen 

de bestuursleden hebben toegang tot het account. 

8. Elk lid of oud-lid van de vereniging heeft het recht zijn of haar bij de vereniging opgeslagen 

persoonsgegevens in te zien, indien nodig te laten corrigeren, te laten verwijderen of mee te nemen. Een 

verzoek daartoe dient ingediend te worden bij de secretaris (secretaris.bclievendaal@gmail.com) of aan het 

adres van het secretariaat zoals vermeld op het inschrijfformulier op de website). 

9. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld het plaatsen van foto’s op de 

website of facebook-pagina van de vereniging kan te allen tijde ingetrokken worden. Een verzoek daartoe 

dient ingediend te worden bij het secretariaat, op het adres als omschreven onder 8. 

10. U heeft het recht een klacht in te dienen als u meent dat er onjuist gebruik gemaakt wordt van uw onder het 

beheer van de vereniging zijnde persoonsgegevens. Een klacht dient u in te dienen bij het secretariaat op het 

adres als omschreven onder 8. Uw klacht wordt in overleg met u behandeld binnen het bestuur van de 

vereniging. 

Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 


