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Contactpersoon: B.Schulte. e-mail privacy@bcassen.nl of via clubcontactgegevens (zie website BCA) versie 0.3

Verwerkingsa

ctiviteit

Doeleinde Wettelijke 

grondslag

Categorie 

betrokkenen

Categorie 

gegevens

Ontvangers 

(waaraan 

gegevens worden 

verstrekt; geen 

verwerkers)

Buiten de EU Bewaar-termijn Hoort bij 

werkproces

Eigenaar Afgeleide 

gebruiksdoele

n

Verwerke

r

Verwerkers 

overeenkomst

Verwerkingen

Registratie 

naam van de 

speler 

Het kunnen identificeren en 

administratief kunnen duiden 

van ieder afzonderlijk lid van 

de BCA tbv deelname aan 

activiteiten en realisatie van 

betalingsverplichtingen jegens 

BCA en Nederlandse 

Badmintonbond.

AVG, Art 6 

lid1 a,b,c

leden BCA en 

bestuurslede

n BCA

NAW-

gegevens

Administratie BCA Nee Conform 

wetgeving. Twee 

jaar na opzegging 

en financiale 

gegevens t.b.v. de 

belasting 7 jaar 

bewaartermijn.

BCA 

ledenadmini

stratie

BCA Wordt 

conform 

bondsverplicht

ing (om te 

kunnen 

spelen) ook 

aan 

Badminton 

Nederland 

verstrekt

BCA neen, maar wel 

aanmeldingsformulier 

met daarin de 

bijzonderheden omtrent 

de verwerking van 

persoonsgegevens

Registratie 

adres van de 

speler 

Het kunnen identificeren en 

administratief kunnen duiden 

van ieder afzonderlijk lid van 

de BCA tbv deelname aan 

activiteiten en realisatie van 

betalingsverplichtingen jegens 

BCA en Nederlandse 

Badmintonbond. En het fysiek 

sturen van postsstukken waar 

nodig

AVG, Art 6 

lid1 a,b,c

leden BCA en 

bestuurslede

n BCA

NAW-

gegevens

Administratie BCA Nee Conform 

wetgeving. Twee 

jaar na opzegging 

en financiale 

gegevens t.b.v. de 

belasting 7 jaar 

bewaartermijn.

BCA 

ledenadmini

stratie

BCA NVT BCA neen

Verplicht deel Optioneel

mailto:privacy@bcassen.nl


Registratie 

leeftijd van 

de speler 

Het kunnen identificeren en 

administratief kunnen duiden 

van ieder afzonderlijk lid van 

de BCA tbv deelname aan 

activiteiten en realisatie van 

betalingsverplichtingen jegens 

BCA en Nederlandse 

Badmintonbond en het ijn 

leeftijdscatergorien indelen van 

de spelers.

AVG, Art 6 

lid1 a

leden BCA en 

bestuurslede

n BCA

Leeftijdsgege

vens

Administratie BCA 

en Nederlandse 

Badmintonbond

Nee Conform 

wetgeving. Twee 

jaar na opzegging 

en financiele 

gegevens t.b.v. de 

belasting 7 jaar 

bewaartermijn.

BCA 

ledenadmini

stratie

BCA Wordt 

conform 

bondsverplicht

ing (om te 

kunnen 

spelen) ook 

aan 

Badminton 

Nederland 

verstrekt

BCA neen

Registratie e-

mailadres

Het kunnen informeren en 

bevragen van leden van BCA

AVG, Art 6 

lid1 a,b,c

leden BCA en 

bestuurslede

n BCA

Contactgege

vens

Administratie BCA nee Conform 

wetgeving. Twee 

jaar na opzegging 

en financiale 

gegevens t.b.v. de 

belasting 7 jaar 

bewaartermijn.

BCA 

ledenadmini

stratie

BCA Wordt 

conform 

bondsverplicht

ing (om te 

kunnen 

spelen) ook 

aan 

Badminton 

Nederland 

verstrekt

BCA neen

<Naar eigen 

situatie 

aanvullen>

Ledenadministratie

Verwerken 

van 

persoonsgege

vens tbv de 

ledenadminist

ratie

Het onderbouwd in rekening 

kunnen brengen van 

verschuldigde contributie en 

het kunnen informeren van de 

leden waar nodig.

AVG, Art 6 

lid1 a,b.c

leden BCA NAW-

gegevens

Administratie BCA 

en Nederlandse 

Badmintonbond

nee 7 jaar t.b.v. 

belastingdienst

BCA 

ledenadmini

stratie

BCA neen BCA neen

Rekeningnum

mer

Het onderbouwd in rekening 

kunnen brengen van 

verschuldigde contributie en 

AVG, Art 6 

lid1 a,b.c

leden BCA bankaire 

gegevens

BCA Nee Conform 

wetgeving. Twee 

jaar na opzegging 

BCA 

ledenadmini

stratie

BCA neen BCA neen



emailadres Het kunnen informeren van 

leden en toezending van 

overzichten en rekeningen

AVG, Art 6 

lid1 a

leden BCA en 

bestuurslden

contactgegev

ens

BCA Nee Conform 

wetgeving. Twee 

jaar na opzegging 

en financiele 

gegevens t.b.v. de 

belasting 7 jaar 

bewaartermijn.

BCA 

ledenadmini

stratie

BCA neen BCA neen

Bondsnumme

r

Noodzakelijk uniek 

identificatienumer tbv 

Badminton Nederland en 

inschrijving wedstrijden.

AVG, Art 6 

lid1 a,b.c

leden BCA identificatien

ummer

Administratie BCA 

en Nederlandse 

Badmintonbond

Nee Conform 

wetgeving. Twee 

jaar na opzegging 

en financiele 

gegevens t.b.v. de 

belasting 7 jaar 

bewaartermijn.

BCA 

ledenadmini

stratie en 

administratie 

Badminton 

Nederland

BCA Wordt 

conform 

bondsverplicht

ing (om te 

kunnen 

spelen) ook 

aan 

BCA en 

Badminto

n 

Nederlan

d

nog niet duidelijk

Overige

Facebook 

BCA

Het informeren van leden en 

belanghebbenden over BCA 

gerelateerde (wedstrijd)zaken. 

Heeft een vrijwillig en 

recreatief karakter. Geen 

formeel kanaal.

vrijwillig, 

anders art 6, 

lid 1, a 

divers divers Facebook 

genodigden

ja, mogelijk zie voorwaarden 

Facebook of 

anders op verzoek 

te verwijderen 

contact

geen 

formeel 

proces

facebook 

initiator 

lokaal

nvt nvt nvt

Foto en 

videomateria

al

Het informeren van leden en 

belanghebbenden over BCA 

gerelateerde (wedstrijd)zaken. 

Heeft een vrijwillig en 

recreatief karakter. Geen 

formeel kanaal.

vrijwillig, 

anders art 6, 

lid 1, a. Er 

wordt 

vooraf 

schriftelijk 

toestemmin

g van 

betrokkene 

geveraagd

leden, 

toeschouwer

s en 

anderzijds 

belanghebbe

nden.

Beeldmateria

al

leden, 

toeschouwers en 

anderzijds 

belanghebbenden

. Wordt ontsloten 

via website BCA

mogelijk 

indien 

gekopieerd

Circa 4 jaar na 

opname worden 

de beelden 

vernietigd, 

behoudens die 

beelden die 

worden gebruikt 

t.b.v. de opbouw 

van een historisch 

archief van BCA

informeren. 

Verslagleggin

g, opbouwen 

historisch 

archief

Indien 

door BCA 

geinitieerd

, dan BCA

nvt nvt nvt

Zakelijk

Zakelijke 

verwerkingen

Het kunnen communiceren 

met sponsoren, gemeente, 

Badmintonbond ect.

art 6, lid 1, a Zakelijke 

contacten

NAW-

gegevens en 

betalings-

gegevens

Administratie BCA 

en zakelijke 

contacten

ja, mogelijk 

maar dan 

met 

buitenlandse 

clubs

Fin gegevens 7 

jaar, overige 2 jaar 

of korter.

geen 

formeel 

proces

BCA en/of 

zakelijk 

contact

nvt nvt nvt


