
PRIVACYVERKLARING:

PRIVACYBELEID:

Aard gegevens Doel Bewaartermijn Verwerker Ter beschikking stellen derden Verzoek inzage/ verwijdering/klacht

LEDENADMINISTRATIE                          

- naam

- adres

- postcode

- woonplaats

-telefoon vast

-telefoon mobile

-e-mailadres

-geboortedatum

-geboorteplaats

-lidmaatschapsnummer

Houden van lidmaatschapsadministratie 

TBBVN. Met toestemming van leden (ALV 10 

maart 2018) worden naam, adres, 

woonplaats, telefoonnummer en e-mail 

adres aan leden toegezonden tbv onderlinge 

communicatie.  Rubrieken geboortedatum en 

plaats worden extra verwerkt tbv opgave aan 

Nederlandse Culturele Sportbond

Gedurende tijd 

lidmaatschap.

Secretaris TBBVN Gegevens worden jaarlijks ter 

beschiking gesteld aan NCS ivm 

lidmaatschap als TBBVN

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van 

eigen gegevens wordt gericht aan secretaries 

TBBVN.

Een klacht mbt de verwerking van 

persoonsgegevens wordt gericht aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens

WEBSITE TBBVN:                         

n.a.v. activiteiten kan worden 

opgenomen:                                              

- naam                                                           

- afbeelding                                           

Bij afbeelding van een person 

onder de 16 jaar wordt 

toestemming gevraagd aan ouder, 

voogd.

Openbare publicatie omtrent activiteiten van 

de TBBVN.

Onbeperkt Moderator Openbare publicatie.            Bezoekers 

loggen niet in met een account.                                                  

Aan de site zijn geen cookies 

verbonden. Er worden geen 

persoonsgegevens automatisch 

gedeeld met derden.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van 

eigen gegevens wordt gericht aan secretaries 

TBBVN.

Een klacht mbt de verwerking van 

persoonsgegevens wordt gericht aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens

NIEUWSBRIEF                                            

- naam                                                           

- afbeelding                                              

Bij afbeelding van een person 

onder de 16 jaar wordt toesteming 

gevraagd aan ouder, voogd.                                              

Openbare publicatie omtrent activiteiten van 

de TBBVN.

Onbeperkt Voorzitter TBBVN Openbare publicatie via website Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van 

eigen gegevens wordt gericht aan secretaries 

TBBVN.

Een klacht mbt de verwerking van 

persoonsgegevens wordt gericht aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens

ADMINISTRATIE oud-leden en 

geintereseerden nieuwsbrief:            

- naam                                                             

- e-mailadres     

Publicatie omtrent activiteiten van de TBBVN. Onbeperkt Secretaris TBBVN Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van 

eigen gegevens wordt gericht aan secretaries 

TBBVN.

Een klacht mbt de verwerking van 

persoonsgegevens wordt gericht aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens

PRIVACYVERKLARING en BELEID Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) TAIJI BAILONG BALL VERENIGING NEDERLAND | ROLIBALL Geldig vanaf 25 mei 2018

Voor het volgen van activiteiten van de Taiji Bailong Ball Vereniging Nederland | TBBVN ROLIBALL is het van belang dat we uw naam en adresgegevens, inclusief  e-mailadres  en  telefoonnummer  vastleggen  voor facturering,  

nieuwsbrief  verzending en  om  contact  te  kunnen onderhouden. Bij aanmelding en opgave e-mailadres geeft u automatisch toestemming voor het toesturen van onze digitale Nieuwsbrief.

Alle gegevens worden vastgelegd op beveiligde systemen. We hebben een protocol bij datalekken.

Er worden geen gegevens ter beschikking gesteld aan derden en blijven voor onbeperkte tijd in ons bestand. Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens wordt schriftelijk (per e-mail) gericht aan de secretaris 

van de TBBVN (tbbvn@zeelandnet.nl).

Een klacht m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens wordt gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 


