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Privacyverklaring  

 
Dit is de privacyverklaring van Jeu de Boulesvereniging Entre Nous, gevestigd aan het Scha-
pendijkje 5, 1782 TG te Den Helder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40636726, hierna te noemen: ‘de Vereniging’. 
 
Als kernactiviteit heeft de vereniging het faciliteren en organiseren van sportactiviteiten, te 
noemen: Jeu de Boules / Petanque. Bij deze activiteit verwerkt de Vereniging een veelheid 
van (enkele) persoonsgegevens. 
 

De Vereniging is er verantwoordelijk voor om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te be-
schermen en moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving volgens de Al-
gemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Vereniging wil onder andere transpa-
rant zijn over het soort gegevens dat de Vereniging verwerkt, de doelen voor de verwerking, 
met wie de Vereniging de gegevens deelt en welke rechten u hebt ten aanzien van u eigen 
gegevens. In deze privacyverklaring informeert de Vereniging u hierover. 
 
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de Vereniging 
welke persoonsgegevens van u verzameld, hoelang wij deze bewaren en wie deze per-
soonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 

 
 
 

Doel  Welke persoons-

gegevens 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

     

Onderzoeken of u lid 

kan worden  

 

en  

 

het uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereen-

komst. 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Woonplaats 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Geslacht 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• Categorie 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Indien u lid wordt 

gedurende de loop-

tijd van de overeen-

komst. Indien u geen 

lid wordt worden uw 

gegevens zo snel als 

mogelijk verwijderd 

binnen 6 maanden  

• Secretaris/leden-

administrateur 

• NJBB 

Administratie • Voornaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de loop-

tijd van de overeen-

komst en tot 2 jaar 

daarna, daarna al-

leen in de financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Penningmeester 

Aanschaf van clubkle-

ding 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• (Kleding)maat 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de loop-

tijd van de overeen-

komst en daarna al-

leen in de financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Leverancier 
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Vervolg Tabel 
 

Doel  Welke persoons-

gegevens 

Welke persoons-

gegevens 

Bewaartermijn  Ontvangers 

 •    •  

Versturen digitale be-

richten 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst 

Zolang als men aan-

gemeld is. 

• Leden 

Versturen berichten 

van derden, waaronder 

sponsoren. 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

 

Toestemming Zolang als men aan-

gemeld is. 

• Andere vereni-

gingen 

• NJBB 

• Sponsoren 

 

Om onze digitale 

dienstverlening te ver-

beteren 

• Cookies (zie voor 

meer info het sub 

kopje Cookies) 

• IP-gegevens 

 

Toestemming Iedere keer dat onze 

website bezocht 

wordt. Deze gege-

vens worden zo snel 

als mogelijk geano-

nimiseerd. 

 

• Websitebeheer-

der 

• Analytics tools 

Ter benadering na be-

eindiging lidmaat-

schap. Bijvoorbeeld 

voor een reünie of bij-

zondere gebeurtenis.  

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

 

Toestemming Zolang als de toe-

stemming niet is in-

getrokken. 

NVT 

 
 
Rechtsgronden voor verwerking van de persoonsgegevens 
De Vereniging gebruikt tenminste de volgende gronden voor de verwerking van u persoons-
gegevens: 

− De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor speci-
fieke doeleinden. Deze toestemming kan u altijd weer intrekken: 

− voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze vereni-
gingsactiviteiten of die van een derde. De Vereniging maakt hierbij steeds de afweging 
tussen uw belangen en die van de Vereniging. Het belang van de Vereniging, het zorg-
vuldig uitvoeren van de Overeenkomst tussen u en de Vereniging, staat voorop. Moch-
ten er andere belangen gelden , die mogelijk ten nadele kunnen zijn voor u privacy, 
dan zullen wij dit vooraf met u bespreken en bent u hierin bepalend en doorslagge-
vend. 

 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden 
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u 
heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan 
deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van 
de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van u persoonsgegevens. 
 

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen: 

− of de Vereniging uw persoonsgegevens verwerkt; 

− de manier waarop de Vereniging uw persoonsgegevens verwerkt; 

− inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging van u verwerkt; 
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− bezwaren tegen het verwerken van u persoonsgegevens; 

− correctie van u persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; 

− beperking van u persoonsgegevens; 

− overdracht van uw persoonsgegevens aan u zelf of aan een andere organisatie of vereni-
ging, uitsluitend op uw verzoek; 

− indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze ver-
wijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de 
Vereniging hebben ontvangen. 

 

Het kan zijn dat de Vereniging niet in alle gevallen tegemoet kan komen aan een verzoek. 
Als dit het geval is zal de Vereniging u dit gemotiveerd laten weten. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging heeft adequate technische en organisatorische om uw persoonsgegevens te 
beveiligen. 
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van 
uw ouder of voogd te overleggen. 
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meege-
stuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De 
Vereniging gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websi-
tes, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u 
ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, 
worden onthouden. De Vereniging kan dankzij cookies zien hoe vaak onze websites door be-
zoekers worden bekeken. 
 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze 
cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het 
technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de 
toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Ver-
ordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstel-
lingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van 
cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  
 
Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van 
toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy be-
leid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de 
betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 
 
Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 
de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgeno-
men. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 
 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Verantwoordelijke: Secretaris Entre Nous 
E-mail:   r.vanandel-vandelaar@quicknet.nl 
Telefoonnummer: 06 36009863 
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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 verwerkingen van uw persoonsgege-
vens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


