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Algemene toelichting op bescherming persoonsgegevens 

De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. We vinden het 
belangrijk u te informeren welke persoonlijke gegevens geregistreerd zijn, waarvoor ze worden 
gebruikt en op welke manier. 

1.  Waar vind ik informatie die voor mij belangrijk is? 
 Deze toelichting geeft een overzicht van die punten die voor de verwerking van uw gegevens in 

het kader van uw lidmaatschap van Borne Blijf Fit gelden. Nadere informatie vindt u in het 
Privacyreglement van Borne Blijf Fit.  

 Deze toelichting en het Privacyreglement kunt u op elk moment raadplegen op onze internetsite 
www.borneblijffit.nl. 

 
2.  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?  
 De verantwoording voor de verwerking van de gegevens ligt bij de vereniging  
 Seniorensport Borne Blijf Fit.  
 
3. Wie is mijn aanspreekpunt bij Borne Blijf Fit als ik vragen heb over de bescherming van de 

persoonsgegevens? 
 Aanspreekpunt voor vragen betreffende het Privacyreglement van Borne Blijf Fit is: 
 naam : Cees Dulfer 
 telefoon : 0614641023 
 e-mail : info@borneblijffit.nl 
 
4. Welke rechten heb ik? 
 U hebt het volgende rechten: 

 Recht van herroeping (art. 7 lid 3) 
De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het 
intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van 
de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn 
toestemming geeft, wordt hij daarvan in kennis gesteld. Het intrekken van de 
toestemming is even eenvoudig als het geven ervan. 

 Recht van inzage (art. 15) 
 De betrokkene heeft het recht om van BBF uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet 

verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om 
inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. 

 Recht op rectificatie (art. 16) 
 De betrokkene heeft het recht om van BBF onverwijld rectificatie van hem betreffende 

onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de 
verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige 
persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te 
verstrekken. 

 Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") (art. 17) 
 De betrokkene heeft het recht van BBF, zonder onredelijke vertraging, verwijdering/het  

wissen van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. BBF is verplicht de 
betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen.  
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 Recht op beperking van de verwerking (art. 18) 
De betrokkene heeft het recht, om onder bepaalde voorwaarden, van BBF de beperking 
van verwerking van bepaalde gegevens te verkrijgen voor zover verwijdering/wissen niet 
mogelijk is, bv. als verwijderen/wissen omstreden is. 

 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20) 
U kunt uw gegevens, die u BBF ter beschikking heeft gesteld, in een gangbaar, d.w.z. door 
een computer leesbaar programma (bv. Excel) , ontvangen en eventueel aan een ander 
doorgeven. 

 Recht van bezwaar (art. 21) 
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om, vanwege met zijn specifieke situatie 
verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem 
betreffende persoonsgegevens door BBF. 

 Recht op bezwaar bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) 
Hebt u het idee dat BBF de privacywetgeving overtreedt, dan kunt u daarvan een 
melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 180 52 50. 
 

5.  Aan wie geven wij gegevens door? 
 Met betrekking tot de inning van uw contributie worden de daarvoor noodzakelijke gegevens 

door gegeven aan uw bank. Wij blijven ook dan verantwoordelijk voor de bescherming van 
uw gegevens. 

 
6. Waar worden mijn gegevens verwerkt? 
 Uw gegevens worden in principe alleen in Nederland verwerkt. Verwerking buiten Nederland 

gebeurt niet. 
 
7. Welke gegevens worden geregistreerd, hoe worden ze gebruikt en hoe lang worden ze 

bewaard? 
 Wij verzamelen via het papieren leden-aanmeldingsformulier en eventueel een activiteiten-

aanmeldingsformulier op de site, alleen die gegevens van u die noodzakelijk zijn voor het 
besturen en administreren van de vereniging en de verenigingsactiviteiten.  

 Het betreft hier: achternaam / voorletters / roepnaam / geboortedatum / geslacht / adres / 
huisnummer / postcode / woonplaats / land / telefoonnummer(s) / e-mailadres / IBAN-
banknummer/ datum toetreding BBF / functie binnen de vereniging. 

 Door het volledig invullen/aankruisen en ondertekenen van het papieren leden-aanmeldings-
formulier geeft u BBF toestemming tot het gebruik van de ingevulde gegevens. 

 Omtrent het gebruik van onze internetsite worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd. 
 
 De gegevens worden overgenomen in het geautomatiseerde administratieprogramma zodat 

er lijsten en etiketten geprint kunnen worden en bankopdrachten aangemaakt en verzonden 
kunnen worden. 

 
 De gegevens worden uit het bestand gewist als de noodzaak voor verdere verwerking 

ontbreekt. Dat is het geval, uiterlijk 2 jaar, na beëindiging van het lidmaatschap, of als de 
gegevens betrekking hebben op een activiteit, uiterlijk 1 jaar, na beëindiging van de activiteit. 


