
 

Seniorenbridgeclub KRAS – Den Hoorn            

Privacyverklaring AVG                                                                                                  

 

Seniorenbridgeclub KRAS, gevestigd aan de Pr. W. Alexanderhof 2 te Den Hoorn, is verantwoordelijk voor 

de verwerking van de persoonsgegevens zoals die staan in deze privacyverklaring. 

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt 

omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet 

hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 

 

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens 

van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens ontvangen. 

 

Doel Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag 
 

Bewaartermijn Ontvangers 

     

In- en uitschrijving  
Lidmaatschap Kras  

•  Man/vrouw 
•  Voorletters 
•  Achternaam 
•  Adres 
•  Telefoonnummer 
•  E-mailadres 
 

Uitvoering van 
doelstelling KRAS 

 

Gedurende de looptijd 
van het lidmaatschap  

•  Ledenadministratie  
   KRAS 

Versturen digitale 
berichten, waaronder 
bridge- uitslagen  

•  Voornaam 
•  Achternaam 
•  Adres 
•  E-mailadres 
•  Telefoonnummer 
 

Uitvoering van 
doelstelling KRAS 

 

Zolang men lid is. •  Leden 

Versturen informatie 
t.b.v.  
open- inschrijvingen 
bridgedrives 
 

•  Voornaam 
•  Achternaam 
•  Adres 
•  E-mailadres 
•  Telefoonnummer 
 

Uitvoering van 
doelstelling KRAS 

 

Zolang men lid is 
Gedurende de drives 
voor niet-leden 

•  Leden 
•  Niet-leden 

Publiceren foto’s op 
website KRAS 
 

•  Afbeeldding van  
   personen tijdens  
   Kras-activiteiten 
 

Uitvoering van 
doelstelling KRAS 

 

1 Jaar •  Leden 

   

 

Doelstelling / grondslag  Bridgeclub KRAS 

Seniorenbridgeclub KRAS is opgericht in september 1993 en vormt een zelfstandig onderdeel van de Stichting 

Welzijnswerk voor Ouderen Midden Delfland, is gevestigd in Den Hoorn en heeft tot doel: 

 

Doel  (artikel 2  Clubreglement) 

De club heeft ten doel het beoefenen van de bridgesport in de ruimste zin van het woord en het bevorderen met alle 

daartoe geëigende middelen, zoals bridgeles voor beginners en gevorderden, competities en drives. Zij tracht dit te 

verwezenlijken door het organiseren van geregelde spelbijeenkomsten en het organiseren en stimuleren van die 

activiteiten die zowel het bridgen alsook het contact tussen de leden onderling kunnen bevorderen. 

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Seniorenbridegclub KRAS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden 

 



 

 

 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht  Bridgeclub KRAS te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten 

aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 

 

Beveiliging persoonsgegevens  

Bridgeclub Kras 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 is en dat onze veiligheidsmaatregelen 

regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Links naar andere websites  

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website 

van Bridgeclub- KRAS. 

 

Ontvangst informatie 

 Leden die niet over een computer beschikken (ca.10 %) ontvangen berichten op de volgende wijze: 

- Uitslagen van de competitie- en andere gespeelde spellen worden zichtbaar gemaakt op het publicatiebord  

  in de speelzaal. 

- Alle overige berichten van de Bridgeclub, die via de E-mail worden verzonden, worden afgedrukt en bezorgd  

  op de postadressen van de betreffende leden.     

 

Wijziging van het privacybeleid 

Bridgeclub KRAS past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds 

de meest recente versie van de Privacyverklaring worden opgenomen, bij belangrijke wijzigingen zal de bridgeclub u 

per e-mail en via de website informeren. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de bridgeclub wilt verzoeken tot inzage, 

correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke: Gerda van der Windt, secretaris 

E-mail:   gwi@kabelfoon.nl 

Telefoonnummer: 015 - 2619933 

 

Klacht 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 verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Ten slotte 

Seniorenbridgeclub: 

- Maakt de Privacyverklaring zichtbaar op de website van de club; 

- verwijst in al onze documenten (aanmeldingsformulier, telefoonlijst KRAS, etc.) waarin persoonsgegevens  

  staan naar onze privacyverklaring op de website van de bridgeclub; 

- verklaart nooit persoonsgegevens door te geven aan andere partijen; 

- heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware; 

- verklaart alle persoonsgegevens te verwijderen als het lidmaatschap is beëindigd. 

 

 

 

Naam club:  Seniorenbridgeclub KRAS 

Naam Voorzitter:  Koos Bentvelsen 

Plaats:   Den Hoorn 

Datum:   23 mei 2018 


