
 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 van de Biljartbond De IJsselkring. 

De Biljartbond De IJsselkring respecteert de privacy van alle leden van de biljartbond en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die U ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn ons er van 

bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in 

overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. Op dit formulier laten wij U weten welke gegevens wij 

verzamelen als U zich aanmeld als lid van onze biljartbond. 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens ? 

De Biljartbond De IJsselkring gevestigd op secretariaatadres Klinkerstraat 36 7041BC te ,s-Heerenberg is 

verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens : 

De secretaris van de biljartbond De IJsselkring is te bereiken via secretaris@deijsselkring.nl 

Van wie verwerken wij de persoonsgegevens en hoe komen wij aan die 

gegevens? 

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die zich aanmeld als lid van De Biljartbond De IJsselkring. 

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks als  U zich aanmeld als lid van de Biljartbond De IJsselkring via de 

secretaris van uw eigen vereniging. De gegevens worden alleen gebruikt om u als lid te kunnen registreren. 

Dit maakt het mogelijk om contact met U te kunnen opnemen indien dat nodig is wanneer bijvoorbeeld een 

wedstrijd verzet moet worden. De gegevens (naam, adres, woonplaats,e-mail adres en telefoon nummer) 

worden alleen opgeslagen bij de wedstrijdleider , de secretaris en de penningmeester van de Biljartbond De 

IJsselkring . 

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen. 

Biljartbond De IJsselkring neemt de bescherming van zijn leden serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
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gaan. Als U het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik , 

neem dan contact met ons op via secretaris@deijsselkring.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Biljartbond De IJsselkring verwerkt de persoonsgegevens door dat U zich aanmeld via de secretaris van Uw 

eigen vereniging. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

Achternaam en eventueel  voornaam 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mail adres 

De Biljartbond De IJsselkring verwerkt Uw gegevens voor de volgende 

doeleinden. 

Om U als lid te registreren van de biljartbond De IJsselkring 

Om contributie te innen via de penningmeester van Uw  eigen vereniging  

Om U te kunnen bellen of mailen indien dat noodzakelijke is met betrekking tot bijvoorbeeld  het plannen of 

veranderen van de speelavond van het betreffende team waarin U speelt. 

Hoe lang wij U persoonsgegevens bewaren. 

De Biljartbond De IJsselkring bewaart Uw gegevens zolang U lid bent van onze bond, als U zich afmeld via de 

secretaris van Uw eigen vereniging worden Uw gegevens verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Biljartbond De IJsselkring verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is 

voor de uitvoering van een biljartwedstrijd. 

Gegevens aanpassen en verwijderen. 

U heeft het recht om ons te verzoeken om Uw   gegevens aan te passen of te verwijderen. 

Recht om een klacht in te dienen. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen op de manier waarop wij met Uw gegevens omgaan. Wanneer 

U een klacht heeft lossen wij dat het liefst met U zelf op. Neem daarvoor contact op met de 
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secretaris/functionaris voor de gegevensbescherming secretaris@deijsselkring.nl   Tot slot heeft U het recht 

om U met uw klacht zicht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Veranderingen 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018, als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding 

geven kan de privacy verklaring gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen. 

Vragen en Feedback 

Wij controleren  regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als U vragen hebt over dit privacy beleid 

kunt U contact opnemen met de secretaris van Uw biljartbond De IJsselkring. 

 

Biljartbond De IJsselkring , adres secretariaat , H.Nijland ,Klinkerstraat 36, 7041BC te ,s-Heerenberg 

secretaris@deijsselkring.nl   Tel. nummer 06-53352706 

K.v.K. nummer 70805822 

Deze AVG zal op de website geplaatst worden. 
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