
 

Belangrijke informatie over je privacy bij AV Badhoevedorp  
 

Privacy vinden we een groot goed en bescherming van de privacy is een recht. Zoals je wellicht hebt 

kunnen lezen, wordt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) 

ingevoerd. Deze Verordening regelt de privacybescherming in Europa. 

 

AV Badhoevedorp valt ook onder de AVG 

Bedrijven maar ook sportverenigingen moeten vanaf nu voldoen aan de strenge eisen die de AVG stelt 

op het gebied van persoonsgegevens en het beveiliging en de verwerking daarvan. Ook AV 

Badhoevedorp valt onder deze nieuwe regelgeving. Het bestuur is momenteel bezig om een voor de 

vereniging geldende algemene privacyverklaring op te stellen en ook een zogenaamd 

verwerkingsregister voor persoonsgegevens aan te leggen. Zodat iedereen weet hoe wij met privacy 

en persoonlijke gegevens omgaan. Ook bereiden we momenteel een actie voor die ertoe moet leiden 

dat onze leden binnenkort allemaal een individuele goedkeuringsverklaring invullen en ondertekenen. 

Dat kost nog een paar weken tijd. Waarom is dit allemaal van belang?  

 

Jouw persoonsgegevens bij AV Badhoevedorp 

Bewust of onbewust heb je in het verleden allerlei persoonsgegevens met ons gedeeld. Denk maar aan 

de gegevens die je zelf op het inschrijfformulier hebt ingevuld. Je naam, je geboortedatum, je adres, je 

telefoonnummer, je e-mailadres. Ook kennen we dankzij je contributiebetalingen jouw bankrekening. 

Dat zijn natuurlijk allemaal persoonsgegevens die wij in het kader van de instandhouding van je 

lidmaatschap nodig hebben om te zorgen dat bij ons kunt blijven hardlopen. Dankzij die door jou 

verstrekte gegevens kunnen wij je de factuur voor de contributie, wedstrijdaankondigingen en allerlei 

nieuwsberichten zoals dit bericht toesturen. Behalve je inschrijfgegevens zijn ook uitslagen, 

wedstrijdverslagen en foto’s persoonsgegevens in de zin van de AVG. Ook voor gegevens en foto’s die 

we doorgaans op onze website plaatsen, geldt de strengere AVG-regelgeving. 

 

Hoe gaan we met jouw gegevens om? 

We willen dat je weet dat AV Badhoevedorp echt heel zorgvuldig met jouw gegevens omgaat. Wij 

gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je die gegevens met ons hebt 

gedeeld. We delen jouw lidmaatschapsgegevens wel met de Atletiekunie, omdat je door je 

lidmaatschap bij AV Badhoevedorp ook lid bent van de overkoepelende atletiekbond. De Atletiekunie 

en wij zullen al jouw persoonsgegevens die je op het inschrijfformulier hebt ingevuld, echter nooit 

delen met derden. Jouw gegevens zijn bij ons veilig. Intern binnen de vereniging zullen de 

persoonsgegevens van jouw inschrijfformulier tijdens jouw lidmaatschap alleen door de 

ledenadministrateur, de penningmeester en de secretaris worden gezien en gebruikt, en verder door 

niemand anders. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden deze gegevens na maximaal één jaar 

door ons vernietigd, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren. Hoe dan ook, we 

zullen jouw persoonsgegevens altijd goed beveiligen en beschermen. 

 

Persoonsgegevens en foto’s op onze website 

Voor uitslagen, wedstrijdverslagen en/of foto’s ligt het uiteraard iets anders. We zijn een actieve 

atletiekclub en we willen elkaar maar ook de omgeving graag in kennis stellen van onze activiteiten, 

wedstrijden en prestaties. Voor publicatiedoeleinden houden we daarom een mooie website in de 

lucht: www.avbadhoevedorp.nl.  

Uitslagen, wedstrijdverslagen, foto’s van jou en je persoonlijke records plaatsen we in het vervolg 

uitsluitend nog met jouw goedkeuring op onze website. Vandaar dat we je binnenkort gaan vragen 

om een zogenaamde individuele goedkeuringsverklaring te gaan invullen en tekenen. Dan hebben we 

later geen discussie over de vraag of we de uitslagen en foto’s etc. wel hadden mogen publiceren. De 

meeste leden hebben tegen plaatsing van dit soort persoonlijke informatie geen bezwaar, maar de 

AVG stelt dat we hiervoor echt uitdrukkelijke toestemming moeten gaan vragen. En dat doen we dus 

ook. Binnenkort sturen we je een goedkeuringsverklaring.  

http://www.avbadhoevedorp.nl/


 

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens 

Je hebt het recht om ons te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens en om je gegevens te laten 

aanvullen, verwijderen of af te schermen. Mocht je bezwaren hebben tegen het feit dat er al 

persoonsgegevens (foto’s, uitslagen etc.) van jou op onze website staan, dan kun je die melden via het 

contactformulier op onze website. We zullen die gegevens en foto’s dan zo spoedig mogelijk 

verwijderen. 

 

Ten slotte 

Binnenkort volgt meer informatie over de AVG. We hopen dat we je met deze e-mail al de eerste 

duidelijkheid hebben gegeven over de zorgvuldige wijze waarop AV Badhoevedorp met je privacy 

omgaat. Heb je hierover vragen, klachten of wensen, meld die dan via het contactformulier van onze 

website www.avbadhoevedorp.nl 

 

 

 

 

http://www.avbadhoevedorp.nl/

