
  

 

PRIVACYVERKLARING 

Dit is een privacyverklaring van de Haagsche Basketbal Vereniging The Jumpers(HBV) gevestigd te ´s 

Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

40409203. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke 

doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om 

de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1 Wij verwerken de hierna vermelde persoonsgegevens van u indien u: 

(a)  zich inschrijft als lid van de vereniging, digitaal vastgelegd in ons administratiesysteem “All 

United”; 

(b) ingedeeld wordt in één van de spelersteams van HBV, digitaal vastgelegd via Sportlink; 

(c)  zich opgeeft voor het verrichten van specifieke werkzaamheden voor HBV, waaronder het 

verrichten van bardiensten (roosterplanning;GroepsApp); 

(d) u als scheidsrechter of tafelaar activiteiten verricht bij competitiewedstrijden, vastgelegd in een 

wedstrijdschema en gepubliceerd op de website van HBV; 

(e) als trainer of coach bent aangewezen, digitaal vastgelegd via SLACK; 

(f) als stagiaire een stagecontract heeft gesloten met HBV voor het verrichten van specifieke 

activiteiten gedurende een bepaalde periode; en 

(f) lid bent van het bestuur van HBV (gepubliceerd op de website van HBV en in GroepsApp).  

  

1.2 Wij verzamelen daarbij, gerelateerd aan het doel van de verwerking, de volgende 

(persoons)gegevens: 

(a)  naam, adres en woonplaats;  

(b) geslacht; 

(c) geboortedatum; 

(d)  uw bankrekeningnummer en machtiging voor automatische afschrijving; 

(e) contactgegevens, waaronder emailadres en telefoonnummer 

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):  

(a)  uw rechten en verplichtingen (o.a. contributie) van uw lidmaatschap te kunnen bepalen; 

(b)  het inroosteren en inplannen van uw activiteiten waarvoor u zich als vrijwilliger, trainer, 

scheidsrechter, coach of tafelaar heeft opgegeven dan wel als stagiaire een stagecontract heeft 

gesloten; 



  

 

(c)  u te kunnen informeren over evenementen, roosterwijzigingen, en andere feiten of nieuws die 

voor u en voor HBV van belang zijn; 

(d) en contact met u op te nemen of te onderhouden. 

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSEN, OVERDRACHT EN BEZWAAR 

2.1  U kunt contact opnemen met Klaas Tiems, lid van het bestuur in zijn hoedanigheid van 

penningmeester en verantwoordelijk voor de ledenadministratie, via e-mailadres: 

penningmeester@hbvthejumpers.nl, voor: 

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 

(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens; 

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HBV. 

 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS  

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde 
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen  
treffen om uw gegevens te beveiligen. 

 

4.  DERDEN 

4.1 Wij verstrekken uw gegevens, gerelateerd aan genoemde diversiteit aan doeleinden, aan de 

volgende derden: 

(a)   Sportlink, verwerker van uw gegevens t.b.v. de ledenadministratie; 

(b)  Nederlandse Basketbal Bond, om u op te geven als deelnemer aan wedstrijden/competities; 

(c)  All United, beheerder van het digitale ledenadministratiesysteem; 

(d) sponsors, voor zover uw persoonsgegevens nodig zijn; 

(e) leveranciers van sportkleding waarmee HBV een contract heeft gesloten, en voor zover uw 

persoonsgegevens daarbij nodig zijn voor een rechtstreekse levering; 

(f) Google Drive, Dropbox of Facebook  

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie 
publiceren op onze website, in Google Drive, Dropbox of op Facebook, tenzij u daartegen 
uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. Het bezwaar kunt u schriftelijk, per e-mail of per 
brief richten aan de Voorzitter van HBV. 
 

 



  

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of 

andere wetgeving die het bewaren verplicht. 

 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan  
om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen. 

 

Vastgesteld door het bestuur van HBV op 24 mei 2018. 

 

De Voorzitter, 

 

Ton de Gier 


