
Privacyverklaring OSM Badminton 

Samenvatting 

• OSM Badminton registreert je persoonlijke gegevens, zodat we weten wie er lid is 
en wie er wat heeft betaald.  

• Je gegevens zijn binnen OSM alleen bekend bij het bestuur en in beperkte mate 
bij de commissies als zij dat nodig hebben. We melden elk lid ook aan bij de 
Badminton Nederland. 

• Zolang de overheid het verplicht stelt, registreren de Corona-coördinatoren wie 
wanneer in de zaal is. 

• Alle gegevens staan beschreven in het verwerkingsregister en hebben een 
bewaartermijn. 

• Je kan je gegevens opvragen/wijzigen/laten verwijderen.  

• Onze website heeft een persoonlijke pagina, waarop alle aan jou gerelateerde 
site-pagina’s staan. 

• Je kan bezwaar maken tegen elke foto waar je op staat. 

• Onze website heeft geen tracking cookies. 

Introductie  

Als je informatie aanvraagt via onze website, met ons belt of je bij ons aanmeldt, dan 
registreren wij je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met je 
persoonsgegevens omgaan. 

Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?  

Het bestuur is binnen OSM Badminton verantwoordelijk voor de verwerking van je 
persoonsgegevens. Zij bepaalt de doeleinden en de middelen voor de verwerking en 
is verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving.  

OSM Badminton en haar bestuursleden staan ingeschreven in het 
verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 40477695. 
Het contactadres van OSM Badminton staat op de contactpagina.  

Waarom gebruiken wij je persoonsgegevens?  

OSM Badminton verwerkt je persoonsgegevens voor deze doeleinden:  

• om contact met je te kunnen opnemen;  

• om informatie naar je te sturen;  

• voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;  

• voor het uitvoeren van onderzoeken en enquêtes; 

• voor het afhandelen van klachten en complimenten;  

• voor het voeren van de financiële administratie (denk aan het innen van de 
contributie en trainingsbijdrage en het betalen van zaalhuur en declaraties); 

• voor het presenteren van verenigingsactiviteiten en bijzondere prestaties. 

https://www.osmbadminton.nl/club/4
https://www.osmbadminton.nl/club/2
https://www.badminton.nl/
https://www.osmbadminton.nl/documenten/extern/Verwerkingsregister%20OSM%20Badminton.xlsx
https://www.osmbadminton.nl/
https://www.osmbadminton.nl/club/4
https://www.kvk.nl/
https://www.osmbadminton.nl/contact/


Wat registreren wij?  

We registreren deze persoonsgegevens:  

• In de ledenadministratie: naam, geslacht, geboortedatum, contactgegevens, 
bankrekeningnummer, bondsnummer en eventuele gegevens voor kortingen, 
zoals een U-pasnummer. Het aanspreekpunt van de ledenadministratie is de 
secretaris. 

• In de boekhouding: naam, bankrekeningnummer, vorderingen en betalingen. 
Naast de contributie zijn dat trainingsdeelnames en competitiedeelnames. Het 
aanspreekpunt is de penningmeester. 

• Op de website: naam en na toestemming je pasfoto. Aanspreekpunt is de 
voorzitter van de redactiecommissie. 

• In de Corona-registratie: je naam, en bij niet-leden het telefoonnummer en de 
activiteit: datum & tijdsperiode en locatie. 

Waarom mogen wij je persoonsgegevens verwerken?  

OSM Badminton hanteert deze formele rechtsgronden voor de verwerking van je 
persoonsgegevens:  

1. na verkregen toestemming van betrokkenen;  
2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;  
3. om de wet na te leven, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen; 
4. in verband met de gerechtvaardigde belangen van OSM Badminton, waarbij 

OSM Badminton er op let dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is. 

Website, foto’s en cookies 

De website van OSM Badminton is geheel openbaar. De site heeft een persoonlijke 
pagina, waarop alle openbare pagina’s staan waar je naam op staat met – na 
toestemming – je pasfoto. 

De website bevat veel foto’s die de activiteiten van OSM Badminton illustreren. De 
redactiecommissie bewaakt dat er geen schadelijke foto’s op de site komen. Het is 
voor geportretteerden mogelijk om via een link bij de foto bezwaar te maken. De 
redactiecommissie zal dan de foto verwijderen. Als je niet wilt dat er van jou foto’s op 
de site komen, adviseren we je dat niet alleen door te geven aan de 
redactiecommissie, maar vooral ook kenbaar te maken aan de fotografen in de zaal. 
Als een fotograaf foto’s aanlevert, neemt OSM Badminton namelijk aan dat de 
mensen die erop staan, daar geen bezwaar tegen hebben.  

De site gebruikt een technisch noodzakelijke cookie voor het onthouden van de 
connectie van je sessie (voor het vastleggen van reacties en het gebruik de 
contactpagina); voor de zoekresultaten van het zoekveld (Google) en voor het 
afspelen van video’s (YouTube). Dit zijn geen tracking cookies. 

https://www.osmbadminton.nl/club/4
https://www.osmbadminton.nl/club/4
https://www.osmbadminton.nl/club/4
https://www.osmbadminton.nl/club/7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)


Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?  

De ledenadministratie en de boekhouding staan op een locatie die alleen 
toegankelijk is voor het bestuur en met een passende beveiliging is afgeschermd 
tegen diefstal of verlies. 
De website kent geen beveiligde persoonsgegevens, maar het beheer van de 
pagina’s is wel afgeschermd. 
Het Corona-register wordt met encryptie opgeslagen in een afgeschermde omgeving. 

Aan wie verstrekken wij je persoonsgegevens?  

Het bestuur verstrekt de contactgegevens aan leden van haar commissies als dat 
nodig is voor de taken van die commissie. Bijvoorbeeld voor het versturen van 
gerichte informatie of voor het bijhouden wie wanneer traint.  
Het bestuur verstrekt de minimale benodigde gegevens aan de bond: Badminton 
Nederland voor het kunnen beheren van je bondslidmaatschap. 
Het bestuur geeft de boekhouding ter inzage aan de kascontrolecommissie. 
Je persoonsgegevens op de website (naam + eventueel pasfoto) zijn openbaar. 
Een Corona-coördinator kan een aanwezigheidsregistratie van een specifieke 
activiteit verstrekken aan een GGD i.v.m. contactonderzoek. 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?  

OSM Badminton verwijdert je persoonsgegevens als die niet meer nodig zijn voor de 
eerder genoemde doeleinden en als de wet dat toestaat. De bewaringstermijnen 
verschillen per gegeven en zijn vastgelegd in het verwerkingsregister. 

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?  

Je vult je persoonsgegevens in op het aanmeldingsformulier of het contactformulier 
op de website. Je pasfoto wordt genomen als je een label nodig hebt voor de vrije 
speelavonden. De Corona-coördinatoren vragen het op in de zaal. 

Wat zijn je privacy-rechten?  

• Je hebt recht op inzage, correctie, beperking of verzoek om verwijdering van je 
persoonsgegevens.  

• Als je ergens expliciet toestemming voor hebt gegeven, dan kan je die intrekken.  

• Je kan bij OSM Badminton bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens.  

Hiertoe kan je contact opnemen met het bestuur, onder meer via de contactpagina. 
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.  

Daarnaast kan je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

Wijzigingen in privacybeleid 

We werken de privacyverklaring zo nodig bij. De laatste versie vind je onderaan op 
elke pagina van onze website.  

https://www.osmbadminton.nl/club/2
https://www.badminton.nl/
https://www.badminton.nl/
https://www.osmbadminton.nl/club/6
https://www.osmbadminton.nl/documenten/extern/Verwerkingsregister%20OSM%20Badminton.xlsx
https://www.osmbadminton.nl/contact/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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