PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Club Jeu de Boules Middelburg, gevestigd te
Middelburg, Koudekerkseweg 139 en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 40309046, hierna te noemen: CJBM.
Bewust of onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement
voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, dan kunt u deze per e-mail
sturen aan ledenadministratie@cjbm.nl

Persoonsgegevens.
De ledenadministratie van CJBM legt de persoonsgegevens van leden vast. Leden die
opgenomen zijn in de ledenadministratie kunnen via het opgegeven e-mailadres digitale
berichten ontvangen van CJBM.
Toekomstige leden kunnen al bij aanmelding in het inschrijfformulier hun voorkeuren
aangeven op welke manier CJBM mag omgaan met hun persoonsgegevens. Leden kunnen
na inloggen via de pagina “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens zijn opgeslagen en
de instellingen om reden van privacy wijzigen.
CJBM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
Zonder uw toestemming verstrekt CJBM uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die CJBM met u heeft, tenzij CJBM
wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. CJBM heeft
met een aantal externe partijen een verwerkersovereenkomst.
In een verwerkersovereenkomst ziet CJBM er op toe dat een derde partij zorgvuldig omgaat
met persoonsgegevens.
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CJBM heeft met de volgende partijen een verwerkersovereenkomst:

.

-

All United B.V.
Van dit bedrijf betrekt CJBM de pakketten financiële administratie, website en via de
NJBB de ledenadministratie. Alle pakketten worden door dit bedrijf ondersteunt.
All United heeft daartoe een Privacyverklaring AllUnited opgesteld.

-

NJBB.
CJBM is lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Alle leden van CJBM
worden aangemeld als lid van deze bond. De ledenadministratie van CJBM is
gekoppeld aan de ledenadministratie van de NJBB. Op welke wijze de NJBB omgaat
met de persoonsgegevens kunt u lezen in de Privacyverklaring NJBB.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke CJBM
van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op
basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in
te trekken.

Beveiliging persoonsgegevens.
CJBM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen
de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

Minderjarigen.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal.
Bij diverse gelegenheden worden door de vereniging foto’s en video-opnamen gemaakt.
Deze foto’s en videobeelden worden geplaatst op de verenigingswebsite, soms op facebook
of in andere (lokale) media. Wanneer u bezwaar heeft tegen het publiceren van
beeldmateriaal waar u op voor komt, kunt u dat meteen aangeven bij de maker van de
opnamen.
Mocht u ongewenst op een foto staan, maak dit dan via e-mail kenbaar aan
webredacteur@cjbm.nl
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Cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt
meegestuurd en dat door de browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen
tenzij u het gebruik van cookies weigert.
Wij gebruiken cookies voor analytische doeleinden in de zin van de toepasselijke wetgeving,
zoals artikel 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en
welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken
Onderaan de homepage van de website verschijnt een balk waarin u er op wordt
geattendeerd dat CJBM als gebruiker van het All United website pakket, cookies gebruikt. U
kunt hier het gebruik van de cookies weigeren of accepteren.

Links naar andere websites.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van CJBM. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid
hanteren. CJBM raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen..

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens.
Club Jeu de Boules Middelburg,
Koudekerkseweg 139,
Middelburg
e-mail: secretaris@cjbm.nl

pag. 3

Privacy statement CJBM

21-12-2020

