
Privacyverklaring 

De Jeu de Boulesvereniging  Vlaardingen, afgekort JBC, gevestigd aan de Watersportweg 7, 
3138 HD Vlaardingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

De contactgegevens van JBC Vlaardingen 
Watersportweg 7, 
3138 HD Vlaardingen 
Postadres: Postbus 6170, 3130 DD  Vlaardingen 
Telefoon 010 – 4753203 
 
Definities 
 
Persoonsgegevens: 
Elk gegeven over een levend en identificeerbaar natuurlijk persoon. 
 
Verwerking van persoonsgegevens: 
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 
waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, doorzending of enigerlei vorm van terbeschikkingstelling aan derden 
voor zover gelieerd aan de JBC Vlaardingen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens. 
 
Bijzondere persoonsgegevens: 
Persoonsgegevens die iets zeggen over godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, sexuele geaardheid of gezondheid worden door JBC niet relevant geacht en 
worden dan ook niet geregistreerd. 
 
Betrokkene: 
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, al dan niet vertegenwoordigd door 
zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het uitsluitend om 
verenigingsleden, donateurs en sponsors. 
 
Wettelijke vertegenwoordiger: 
Indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt wordt de betrokkene 
vertegenwoordigd door de wettelijke vertegenwoordiger in de persoon van een ouder of 
een voogd. 
 
Verwerking van persoonsgegevens: 
De verwerkingsverantwoordelijke beslist of en wanneer welke gegevens in aanmerking 
komen voor registratie of juist niet. De verwerkingsverantwoordelijke kan de verwerking van 
de gegevens delegeren aan een verwerker, maar blijft daarvoor verantwoordelijk. 
 
JBC Vlaardingen: 
De vereniging hecht grote waarde aan zorgvuldigheid en bescherming van 
persoonsgegevens. Deze zullen dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd worden. In deze 



privacyverklaring wordt heldere informatie gegeven over hoe omgegaan wordt met uw 
persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen.  
  
Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens: 
Volgens de wetgeving mag JBC Vlaardingen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als 
daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de navolgende 
rechtsgronden: 

- De totstandkoming en/of uitvoering van lidmaatschapsovereenkomst waarbij de 
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij de betrokkene partij is; 

- Het naleven van de wettelijke verplichtingen in het geval de gegevensverwerking 
noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de JBC 
Vlaardingen onderworpen is; 

- Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de JBC Vlaardingen in geval de 
gegevensverwerking noodzakelijk is om activite9iten dan wel dienstverlening te 
kunnen uitvoeren; 

- De door een betrokkenen ondubbelzinnig gegeven toestemming voor het verwerken 
van de persoonsgegevens. 

 
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens: 
De JBC Vlaardingen is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Dat betekent dat de JBC Vlaardingen de doeleinden en de middelen voor 
de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke 
bepalingen. 
 
Doelen van de verwerking van de persoonsgegevens: 
Bij het aangaan van een lidmaatschap, het aanvragen van informatie, het telefonisch contact 
opnemen of het bezoeken van de website kinnen uw persoonsgegevens geregistreerd 
worden. Deze gegevens kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Uitsluitend de 
daarvoor noodzakelijke gegevens zullen daarbij gebruikt worden. Het kan hierbij om d 
volgende doeleinden gaan: 

- Het opnemen van direct contact met u; 
- Het berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden en/of andere 

vergoedingen; 
- Het aanvragen en distribueren van licentiepassen; 
- Het onderhouden van contact inzake bardiensten en andere vrijwilligersdiensten 
- Het verzenden van nieuwsbrieven aan de leden. Indien leden geen nieuwsbrieven 

meer wensen te ontvangen kunnen zij gebruik maken van afmeldmogelijkheden in 
welke vorm dan ook. 

 
Beveiliging van persoonsgegevens: 
De JBC Vlaardingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De JBC Vlaardingen draagt er zorg voor dat niet meer 
personen inzage of toegang hebben dan strikt noodzakelijk is voor de goede uitoefening van 
hun werk. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare technische mogelijkheden 
alsmede de daaraan verbonden kosten. Iedereen binnen de JBC Vlaardingen die betrokken is 



bij de verwerking van persoonsgegevens  of de beschikking krijgt of inzage krijgt over 
persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim gehouden moeten worden is verplicht tot 
geheimhouding hiervan. 
 
Uitwisseling van persoonsgegevens: 
In principe worden persoonsgegevens niet gedeeld met derden, tenzij hiervoor een 
gerechtvaardigd belang bestaat, zoals het aanleveren van persoonsgegevens ten behoeve 
van in- of externe toernooien, al dan niet onder auspiciën van de NJBB of noodzakelijk voor 
het verstrekken van licentiepassen. Deze uitwisseling van gegevens vindt uitsluitend plaats 
indien door het aangaan van lidmaatschap van JBC Vlaardingen expliciet toestemming is 
gegeven tot het verstrekken van deze persoonsgegevens. 
De JBC Vlaardingen zal op geen enkele wijze de persoonsgegevens verkopen, verhuren, 
verdelen of op welke andere wijze dan ook voor commerciële doeleinden gebruiken. 
 
Bewaren van persoonsgegevens: 
De JBC Vlaardingen zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de doeleinden  waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en in 
ieder geval niet langer als wegens specifieke regelgeving vereist is. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Ieder lid heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien te corrigeren of laten 
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast blijft het recht bestaan om uw toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking en/of 
beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens door de JBC Vlaardingen. Om te garanderen 
dat een dergelijk verzoek door de juiste persoon gedaan wordt dient dit vergezeld te gaan 
van een geldig identiteitsbewijs. 
 
Wijziging van het privacybeleid: 
De JBC Vlaardingen zal er op toezien dit privacybeleid up-to-date te houden en aan te passen 
aan daartoe strekkende wettelijke eisen.  

 


