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We gaan zorgvuldig 
om met uw 
persoonsgegevens 
 
 
 

                      
 
 
 

Voor een goede dienstverlening 
zijn uw persoonsgegevens 
onmisbaar. 
 
Uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. 
Zonder uw gegevens, zoals uw naam en adres, 
kunnen wij u geen lid maken van onze vereniging  
Ulftse Badminton Club. Daarom verzamelen, 
gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens. 
Met deze informatie gaan we altijd zorgvuldig om.  
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens vertellen iets over u. 
Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum  
of rekeningnummer. 
We vragen naar dit soort gegevens als u lid wil 
worden van UBC. 
 
We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  
Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens staat 
in onze Privacyverklaring. 
Hierin leest u op welke manier we uw gegevens  
beschermen en welke rechten u heeft. 
We volgen daarbij natuurlijk de regels van de  
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 
De belangrijkste punten uit onze Privacyverklaring 
hebben we hiernaast voor u op een rij gezet. 

 
Privacy beleid 
Meer informatie over de manier waarop we 
met uw persoonsgegevens omgaan, is te lezen 
in onze volledige Privacyverklaring op onze 
website.  
Ga naar de button  Privacyverklaring. 

Zo zorgen we voor uw 
persoonsgegevens. 
 

We gebruiken uw gegevens alleen voor duidelijke 
doelen. 
Het belangrijkste doel waarvoor we uw gegevens 
gebruiken, is dat we u lid kunnen maken van onze 
vereniging met de juiste gegevens zodat er van 
persoonsverwisseling geen sprake kan zijn. Onze 
secretaris en penningmeester zullen voornamelijk 
de personen zijn die uw gegevens verwerken voor 
de eigen vereniging.   
 
Uw gegevens delen we nooit zomaar met anderen. 
We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan 
andere partijen. We delen uw gegevens wel met 
anderen als dit nodig is voor de uitvoering van uw 
lidmaatschap van UBC. We zijn als vereniging 
verplicht al onze leden aan te melden bij de 
Nederlandse badmintonbond: Badminton 
Nederland. 
Badminton Nederland ontvangt daarom wel de 
nodige gegevens. 
 
We zorgen voor een goede beveiliging van uw 
gegevens. 
Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd. Bestuur- 
en kaderleden die toegang krijgen tot uw gegevens 
zijn gehouden aan geheimhouding door middel van 
een door hen ondertekende privacyverklaring.  
ICT-ers binnen onze club houden de veiligheid van 
ons dataverkeer voortdurend in de gaten. 
 
 

 

http://cdn.i-pulse.nl/imail2u/userfiles/artikelen/de--nieuwe---sporthal.pdf

