
  

Privacy policy 
 
 
BC BIOS is zich bewust van het belang van persoonsgegevens en wil met dit 
privacy statement transparantie geven over de wijze waarop de vereniging met 
persoonsgegevens van potentiële, oud en huidige leden omgaat. 
 
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en niet leden die bij de vereniging 
zijn betrokken, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiliging. 
Hierbij houdt BC BIOS zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming.  
 

 
Waarvoor verwerkt BC BIOS uw persoonsgegevens 
 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor BC BIOS uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.  
 

 Voor contributie heffing en andere vergoedingen aan de vereniging  
 

 Voor aanmelding als lid bij de Nederlandse Badminton Bond. Deze verplichting geldt voor BC BIOS 
als lid van de Bond. Daarnaast betekent lidmaatschap van de Bond, dat kan worden deelgenomen 
aan competities en toernooien die onder auspiciën de Bond worden georganiseerd.  

 
 Communicatie over toernooien, competities en andere activiteiten die BC BIOS voor haar leden 

(mede) organiseert alsmede verzending van het clubblad. 
 
Recht van verzet 
 
Mocht u geen behoefte hebben aan communicatie via mail door BC BIOS, dan kunt u dat via een mail aan 
het secretariaat van BC BIOS kenbaar maken. 
 
Social media 
 
Naast informatie verstrekking via de website https://www.bcbios.nl/ maakt BC BIOS gebruik van Facebook. 
BC BIOS behoudt zich het recht voor om al dan niet op discussies te reageren en aan reacties kunnen geen 
rechten worden ontleend. Voor zover dit leidt tot vastlegging van persoonsgegevens zullen deze conform 
privacy regelgeving worden beschermd. BC BIOS is niet verantwoordelijk voor de omgang met 
persoonsgegevens door andere deelnemers aan Social media.  
 
Website van BC BIOS en links naar andere websites 
 
Op de website van BC BIOS kunt u links naar andere sites aantreffen, zoals die van de Nederlandse 
Badminton Bond. BC BIOS kan geen verantwoording dragen voor de omgang van deze partijen met uw 
gegevens. Lees daarvoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de sites die u bezoekt.  
 
Vragen 
 
Vragen kunt u stellen aan het secretariaat van BC BIOS 
 
Wijzigingen  
 
BC BIOS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. U kunt de 
daarvoor de privacy verklaring op de website raadplegen. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn, dan zullen 
deze specifiek als nieuwsitem op de site worden vermeld.  
 
Privacy statement 
 
Bij het Secretariaat van BC BIOS kan het overzicht van verzamelde persoonsgegevens, doel en gebruikers 
van deze gegevens worden opgevraagd. Op verzoek kan via het Secretariaat ook inzicht worden verkregen 
in de persoonsgegevens van u waarover de  vereniging beschikt.  


