
Privacy verklaring  
 
Uw privacy  
De vereniging Bowlingvereniging Erica Mill acht een goede omgang met 

persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en 

transparante informatie geven over de wijze waarop Bowlingvereniging Erica Mill 

persoonsgegevens verwerkt van leden. 

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Bowlingvereniging Erica Mill zich aan de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.  

 
Dit betekent dat wij: • duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met 

welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; 

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die 

nodig zijn voor die doeleinden; 

 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze verenigings-doelstellingen en 

u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is; 

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en 

dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, 

te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de 

ledenadministratie van Bowlingvereniging Erica Mill. 

 

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.  
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Bowlingvereniging Erica Mill uw 

persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan 

leden verzamelt en verwerkt Bowlingvereniging Erica Mill hiertoe contactgegevens, w.o. 

uw lidnummer, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, wanneer lid 

geworden, thuis en/of mobiele telefoonnummer, emailadres, categorie lidmaatschap. 

• Om leden rechtstreeks op de hoogte te brengen en te houden van de geplande 

wedstrijden, toernooien en vergaderingen/bijeenkomsten. 

• Om uw in te schrijven bij het overkoepeld orgaan, de Nederlandse Bowling Federatie 

(NBF). 

• Om alle scores met uw naam en lidnummer door te geven aan de NBF voor de 

scoreverwerking t.b.v. het pasgemiddelde. 

• Uw naam, telefoonnummer en emailadres om individueel contact op te nemen. 

• Uw geboortedatum en categorie lidmaatschap om de hoogte van de contributie te 

bepalen. 

• Geslacht t.b.v. bepaalde wedstrijdvormen 

• Wanneer lid geworden t.b.v. het bepalen van een jubileum. 

 

Bowlingvereniging Erica Mill bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

 
De website: 
Op onze website worden de wedstrijduitslagen vermeld. 

Alleen met uw toestemming worden uw naam en scores vermelden op onze website. 

Uw naam in verdere informatie en/of statistieken worden alleen vermeld met uw 

toestemming. 

De toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar de 

ledenadministratie van Bowlingvereniging Erica Mill, onder vermelding van AVG,  

Privacy bowlingvereniging Erica Mill. 



Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.  
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is. 

• Aan de NBF  

* voor het aanmaken van een (digitaal) lidmaatschap pas en lidmaatschapsnummer,   

* voor het verlenen van toegang tot mijnNBF 

* voor het verwerken van de scores t.b.v. van het pasgemiddelde. 

• Aan het bowlingcentrum t.b.v. het recht hebben op gereduceerd baanhuurtarief. 

Verder zijn er geen andere partijen waar uw gegevens mee gedeeld worden. 

 

Beveiliging  
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt 

Bowlingvereniging Erica Mill gebruik van een beveiligde database. 

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring  
Bowlingvereniging Erica Mill behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 

in het privacy. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er 

wijzigingen zijn aangebracht. Indien Bowlingvereniging Erica Mill een belangrijke 

wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Bowlingvereniging Erica Mill 

uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving 

op onze website(s). 

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens  
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik 

maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan 

kunt u deze richten aan: Bowlingvereniging Erica Mill, t.a.v. de ledenadministratie  

p/a Buizerdstraat 2, 5451 XX Mill of e-mail: hwannet@planet.nl 
 


