
 

Wij willen zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.  

, afgekort vindt het heel belangrijk om zorgvuldig met jouw 

persoonlijke gegevens om te gaan. Wij vertellen je graag ,hoe we dat doen.   

Verantwoordelijke voor de verwerking  van jouw persoonsgegevens is: Het bestuur van 

  vertegenwoordigd door de secretaris: Herman Lankhorst, Wilhelminalaan 3,  

8131AA,  Wijhe,  Tel: 06 23811291, KvK nummer:   56313217   ,  email-adres: 

hermanenthea@hotmail.com ,  Locatie, Tuinzaal in het  Zorgcentrum  Weijtendaal, 

Slotpark 1,     8131    Wijhe.  

Welke persoonsgegevens verwerkt :  In het kader van jouw lidmaatschap worden 

de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

• Voor- en achternaam, geboortedatum. 

• Adresgegevens [straat, postcode, woonplaats] 

• Contactgegevens [telefoonnummer(s), e-mailadres]  

• Betaalgegevens  

• Bankrekeningnummer 

• Ingangsdatum lidmaatschap 

 Voor welke doelen verwerkt  jouw gegevens,  verwerkt de hiervoor 

genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over 

het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de 

door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen 

informatie, 

• je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen 

van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten  

• je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het 

lidmaatschapsgeld,  af te wikkelen. 

• Je naam word gebruikt voor het maken van speellijsten en uitslaglijsten op het 

activiteitenbord in de Tuinzaal van  WEIJTENDAAL en de website. 

• Je naam en uitslaglijst wordt gebruikt voor opgave voor deelname aan 

wedstrijden met andere Biljartverenigingen . 

• gebruikt je naam en e-mailadres om je  activiteiten, diensten en andere 

interessante informatie over het Biljarten en Kaarten te sturen. Zij die geen 

emailadres hebben krijgen het per post toegestuurd. 
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• verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je 

lidmaatschap tot maximaal 2 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend 

worden de persoonsgegevens vernietigd. 

• heeft ter bescherming van je persoonsgegevens passende organisatorische 

maatregelen getroffen.  Uitsluitend bevoegde leden hebben toegang tot jouw 

persoonsgegevens. 

• maakt gebruik van de diensten van  VCOB Raalte. Met deze, hebben wij een 

verwerkersovereenkomst afgesloten, die voldoet aan de privacywetgeving (AVG)  

• via de secretaris is er de  mogelijkheid je persoonsgegevens in te zien, te 

ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het ingediende verzoek wordt in 

behandeling genomen en binnen een maand  krijg je hierover  bericht. 

• Indien je klachten hebt over de wijze waarop  je persoon-gegevens 

verwerkt of je verzoeken behandelt , kun je contact opnemen met de privacy 

coördinator  Stef Oosterwijk, email: stefoosterwijk@outlook.com  telefoon: 06 

012462198.                             
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