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Privacyverklaring BCA (Badminton Combinatie Assen) 

 

De BCA conformeert zich aan de vigerende wet- en regelgeving voor wat betreft de 

verwerking van persoonsgegevens zoals ondermeer is vastgelegd in de Algemene 

Verordening Gegegvensbescherming EU/2016, 679 (AVG) 

 

De BCA wil transparant zijn in de wijze waarop zij met persoongegevens omgaat. Hieronder 

vindt u de Privacyverklaring van de BCA, 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

De BCA verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om als 

badmintonvereninging te kunnen acteren onder de Nederlandse Badmintonbond. Leden 

dienen deze gegevens aan te leveren omdat anders een lidmaatschap helaas niet mogelijk is. 

Als (voormalig) lid van BCA kunt u ten allen tijden de gegevens opvragen die BCA binnen 

dit kader (heeft)verwerkt voor zover nog aanwezig. Hiervoor kunt u een verzoek via de mail 

(privacy@bcAssen.nl) indienen. Tevens kunt u via dit mailadres verzoeken om bepaalde 

gegevens te wijzigen en/of te wissen. Dit zal in alle redelijkheid binnen de wettelijke termijn 

van vier weken geschieden. 

 

BCA verstrekt geen gegevens aan derden behalve de noodzakelijke persoonsgegevens aan de 

Nederlandse Badmintonbond. (Naam, geboortedatum en emailadres) om onder vleugels van 

de bond te kunnen laten spelen. De Nederlandse badmintonbond wijst ook het zogenaamde 

bondsnummer aan elk lid toe. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de BCA, waarom en op basis van welke wettelijke 

grondslag? Dit staat vermeld in het zogenaamde Register van Verwerkingen welke ook via 

deze privacypagina te bereiken is. 

 

Veiligheid. 

De BCA verklaart dat de toegang tot persoonsgegevens uitsluitend is voorbehouden aan 

personen die dit nodig hebben ten behoeve van de uitoefening van hun functie/rol binnen de 

BCA. Voorbeelden hiervan zijn het secretariaat en de ledenadministratie van BCA. 

De verwerking van persoonsgegevens geschied binnen een met een wachtwoord beveiligde 

omgeving die uitsluitend toegankelijk is voor een specifieke gebruiker gekoppeld aan een 

functie/rol binnen de BCA. Van deze persoonsgegevens wordt periodiek, (eens per maand) 

een backup gemaakt. 

 

Datalekken 

Een (mogelijk) datalek dient per direct (bij voorkeur telefonisch of mondeling) te worden 

gemeld aan een bestuurslid of trainer van BCA. Aansluitend wordt de melding direct 

doorgezet naar het bestuurslid die zich bezighoudt met privacy binnen de BCA. Deze verricht 

na onderzoek inspanningen om, indien daar sprake van is, verdere schade te beperken en 

noodzakelijke maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Indien er daadwerkelijk 

sprake is van een datalek dan worden de betrokkenen hierover geinformeerd. E.e.a. binnen het 

daarvoor vastgestelde wettelijke kader van 72 uur. Afhankelijk van de aard en volume van het 

datalek zal worden overwogen om hiervan melding te maken bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). 
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