BADMINTON VERENIGING OUDERKERK

Verwerkingsregister
Badminton Vereniging Ouderkerk (BVO)
R EGISTRATIE VAN PERSO ONSGEGEVENS
Het registeren en verwerken van persoonsgegevens heeft betrekking op personen die
daadwerkelijk lid worden of lid zijn van de vereniging (leden, jeugdleden, ereleden, bijzondere
leden en begunstigers) en zich verplichten tot het voldoen van de jaarlijkse contributie zoals
vastgesteld door het bestuur. Met het aangaan van het lidmaatschap worden zij in de
gelegenheid gesteld om de badmintonsport te beoefenen op de door de vereniging
vastgestelde speeldagen en -tijden.
De persoonsgegevens worden door de Ledenadministrateur primair opgenomen in het BVOverwerkingsregister. In dit verwerkingsregister worden de volgende persoonsgegevens
geregistreerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAW gegevens
Geslacht
Geboortedatum
E-mailadres
Tel.nr. (mobiele en vaste nummer, of minimaal één van beide)
Lidnummer (Bondsnummer)

Het registreren van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om het lid te kunnen identificeren
en te kunnen communiceren (telefoon, e-mail) ten einde het lid te informeren over het reilen
en zeilen van de vereniging. Het gaat hierbij om het versturen van het clubblad (nieuwsbrief)
en informatie over toernooien en speciale bijeenkomsten.
In geen geval worden deze gegevens gebruikt voor andere doeleinden, zoals bijv. om aan
leden reclameboodschappen (spam) te sturen.
Naast het gebruik van deze persoonsgegevens in het BVO-verwerkingsregister, worden deze
gegevens tevens geregistreerd in het online programma van Badminton Nederland (LAOnline). BVO is verplicht en bevoegd om deze gegevens met Badminton Nederland te delen.
I.v.m. het kunnen sturen van een factuur met het juiste contributiebedrag, worden in het BVOverwerkingsregister aanvullend de volgende gegevens bijgehouden:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingangsdatum lidmaatschap
Lid categorie (junior/senior)
Wel/geen deelname aan competitie
Wel/geen deelname aan extra training
Het totaal verschuldigde contributiebedrag

Tevens wordt in het BVO-verwerkingsregister bijgehouden:
1. Aan en afmeldingen van leden met datum en persoonsgegevens
2. Registratie van aan en afmeldingen van voorgaande verenigingsjaren
Deze gegevens worden bijgehouden om overzicht te houden over het verloop van het
ledenbestand. Er wordt een bewaartermijn aangehouden van maximaal twee verenigingsjaren.
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D ELEN VAN GEGEVENS ME T DERDEN
De persoonsgegevens worden extern uitsluitend gedeeld met Badminton Nederland.
De persoonsgegevens worden via het programma van de bond, genaamd “LA-Online”, via het
internet ingevoerd in een database. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden
binnen of buiten de Europese Unie of met andere internationale organisaties.

B EHEER VAN HET BVO- VERWERKINGSREGISTER
Het beheer van het BVO-verwerkingsregister wordt uitgevoerd door de Ledenadministrateur.
De Penningmeester blijft als bestuurslid eindverantwoordelijk voor dit register en onderhoudt
hierdoor dan ook regelmatig contact met de Ledenadministrateur.
Beheer van de persoonsgegevens van de leden vindt op twee manieren plaats:
1. Online met het programma “LA-Online” van Badminton Nederland;
2. Lokaal in het uitgebreide BVO-verwerkingsregister van de Ledenadministrateur
Het BVO-verwerkingsregister wordt regelmatig gedeeld (updates) tussen Ledenadministrateur
en Penningmeester. De Ledenadministrateur verwerkt het register in een spreadsheet
programma lokaal op een beveiligde desktop computer. In dit register worden door de
Ledenadministrateur alle mutaties van leden bijgehouden.
Vanuit het BVO-verwerkingsregister wordt éénmaal per seizoen de factuur per e-mail of
reguliere post verstuurd naar de individuele leden.
De Ledenadministrateur verstuurt op verzoek een overzicht van het ledenbestand naar de
overige bestuursleden in het geval zij die nodig hebben voor communicatie m.b.t. trainingen,
toernooien et cetera. Hierbij worden uitsluitend de gegevens verstrekt die voor het
betreffende doel noodzakelijk zijn, meestal beperkt tot voornaam, achternaam en e-mailadres.

B EVEILIGING VAN HET BVO- VERWERKINGS REGISTER
De registratie van persoonsgegevens bij de Badmintonbond via het programma “LA-Online” is
voor online toegang beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inloggegevens
zijn uitsluitend bekend bij de Penningmeester en de Ledenadministrateur. Geen van de andere
bestuursleden of derden beschikken over deze inloggegevens. Beveiliging van deze online
geregistreerde persoonsgegevens vallen buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Het BVO-verwerkingsregister bevindt zich op de desktopcomputer van de
Ledenadministrateur en is beveiligd. Deze beveiliging kenmerkt zich door de gebruikelijke
afscherming en beveiliging van de huiselijke omgeving van de Ledenadministrateur. De
desktopcomputer wordt afgeschermd met inlognaam en wachtwoord en wordt regelmatig
voorzien van de noodzakelijke software updates v.w.b. Operating Systeem en
beveiligingssoftware.
Om verlies van gegevens te voorkomen, zorgt de Ledenadministrateur voor een regelmatige
back-up van de gegevens met beveiligde opslag.

W EBSITE BVO - O UDERKERK
BVO – Ouderkerk hanteert een verenigingswebsite waarop nimmer gegevens van leden
worden vastgelegd. Om contact op te kunnen nemen met de vereniging worden op de website
uitsluitend en met toestemming van de betrokkenen persoonsgegevens vermeld van
bestuursleden en bepaalde vrijwilligers.
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