Privacy-beleid

Quintus Badminton respecteert de privacy van haar leden en zorgt dat de verstrekte
persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacy-beleid willen we
informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Wat doen wij met uw persoonsgegevens:
-

verwerken van uw vraag of de aangeleverde informatie;
effectueren van uw deelname aan een wedstijd, toernooi of andere clubactiviteit;
verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsupdates, zoals het
Quintusblad en de Nieuwsbrief.

Wat doen wij NIET met uw persoonsgegevens:
-

doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld aan Badminton Nederland);
verstrekken aan derden t.b.v. het kunnen doen van aanbiedingen.

Minderjarigen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van
de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens langer bewaard moeten
blijven vanuit een wettelijke verplichting.
Quintus Badminton bewaart contactgegevens wel langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt. Dit gebeurt ten behoeve van ons archief en om oud-leden of
relaties te kunnen uitnodigen voor bijvoorbeeld een jubileum of reünie.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of ten enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Quintus Badminton.
Quintus Badminton zal per geval beoordelen of er tegemoet gekomen kan worden aan uw
bezwaar. Er vindt een afweging van belangen plaats tussen aan de ene kant uw belang
en aan de andere kant het belang van Quintus Badminton. Quintus Badminton zal moeten
aantonen dat het een gerechtvaardigd belang heeft om de persoonsgegevens te blijven
gebruiken, ook al heeft het betreffende lid of de betreffende vrijwilliger hier vanuit privacyoogpunt bezwaar tegen. Een bezwaar kan worden ingediend bij het secretariaat.
Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, dan kunt u zich daarvoor
afmelden bij het secretariaat.
Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. De link naar de
Autoriteit Persoonsgegevens is: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens.
Vragen
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over ons Privacy-beleid of met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegeven, neem dan contact met ons op, bij voorkeur per email.
Secretariaat Quintus Badminton:
Hoenderparklaan 120, 2295 NH Kwintsheul
secretaris@quintus-badminton.nl

