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Samen biljarten geeft meer effect!
PRIVACY STATEMENT KNBB (versie 2.0)
Inleiding
Met de aanmelding als lid en/of het inschrijven voor een activiteit van de KNBB en haar secties stemt de
ingeschrevene (deelnemer) in dat bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en worden
gepubliceerd/gedeeld.
Doel privacy statement
De KNBB houdt zich bij de verwerking van deze gegevens aan de geldende wet‐ en regelgeving waaronder de AVG. In
dit privacy statement is te lezen hoe wij met deze gegevens omgaan.
Deze gegevens (kunnen) worden opgenomen in de Ledenadministratie (hierna te noemen LA), de Financiële
Administratie (FA) en de Wedstrijdadministratie (WA)
Welke gegevens leggen wij vast en wie heeft inzage
Voor elk van deze administraties geldt dat alleen die gegevens opgenomen worden die voor de betreffende
administratie noodzakelijk zijn.
In de LA worden de volgende zaken opgenomen:
‐ Voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
‐ Adres, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, woonplaats
‐ Telefoonnummer, gsm, fax, e‐mailadres
‐ Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit
‐ Individuele lidmaatschappen en lidmaatschappen aangegaan via een vereniging
‐ Rekeningnummer en machtiging tot automatische incasso
‐ Relevante informatie met betrekking tot contactmomenten (persoonlijk, telefonisch of per mail)
Deze gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor de bevoegde medewerkers van de KNBB, het bestuur van de KNBB. De
besturen van secties, gewesten, districten en verenigingen hebben uitsluitend inzage in gegevens van de entiteit waar
ze bestuurslid van zijn.
In de FA worden naast bovengenoemde zaken ook vastgelegd:
‐ Facturen, herinneringen en aanmaningen
‐ Openstaande posten
Deze gegevens zijn uitsluiteind inzichtelijk voor de bevoegde medewerkers van de KNBB en de penningmeester van
de KNBB en de vier secties.
In de WA wordt van spelers vastgelegd:
Dat deel van de persoonsgegevens dat noodzakelijk is voor een ordentelijk verloop van de activiteit (toernooi(en) en
competitie(s)), openbaar worden gepubliceerd/gedeeld (wedstrijdsoftware, website, standen, uitslagen,
deelnemerslijsten, lotingen). Uiteraard zal de KNBB alleen die gegevens publiceren of delen die nodig zijn voor een
goed verloop van de activiteit. U moet daarbij denken aan bondsnummer, voor‐ en achternaam in standen, uitslagen,
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lotingen en deelnemerslijsten. Overige contactgegevens zoals e‐mailadres, woonadres en telefoonnummer e.d.
worden alleen op beveiligde plekken (met inlog) gedeeld met alleen direct betrokkenen.
Doel van het vastleggen van de gegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
‐ Om contact op te kunnen nemen
‐ Om informatie te kunnen sturen
‐ Voor het aangaan van overeenkomsten
‐ Voor het informeren en adviseren
‐ Voor het organiseren van opleidingen
‐ Voor het uitvoeren van leden‐, financiële en wedstrijdadministratie
‐ Voor de toepassing van de KNBB reglementen
‐ Voor belangenbehartiging van de KNBB, haar organen en leden
‐ Voor het uitvoeren van overige door een sportbond gebruikelijke activiteiten zoals het organiseren van
wedstrijden competities en (persoonlijke) resultaten
‐ Relatiebeheer
Wij trachten hierbij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie dan biedt de
KNBB u de mogelijkheid zich uit te laten schrijven.
Rechtsgronden voor de verweking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag de KNBB alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een van de wettelijke
grondslagen geldt. De KNBB hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
‐ In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
‐ Naleving van de wet (boekhoudkundig, fiscaal, gerechtelijke bevelen, wet‐ en regelgeving);
‐ In verband met de gerechtvaardigde belangen van de KNBB waar de KNBB er op toeziet dat eventuele impact
op uw privacy zo beperkt mogelijk is;
‐ Na verkregen toestemming van betrokkenen
Indien u van mening bent dat uw gegevens ten onrechte geregistreerd c.q. gebruikt worden dan kunt u dit aan de
KNBB kenbaar maken en kunt u indien gewenst een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
De KNBB gebruikt op haar websites cookies voor uitsluitend eigen gebruik om webstatistieken en analyses van
websitegebruik te maken. Op geen enkele wijze zullen deze gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Wijzigingen
De KNBB behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer dit dus
regelmatig.
Versie beheer
Versie 1.0
Versie 1.1
Versie 2.0

1 maart 2018
1 juni 2018
19 november 2018

Vragen, opmerkingen en suggesties
Hiervoor kunt u altijd contact opnemen via info@knbb.nl of 030‐6008400
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