
 Challenge Basketball Beuningen 

 

 Lavendelstraat 13 

 6641 BW Beuningen 

  

 secretariaat@challengebeuningen.nl 

 www.challengebeuningen.nl 

 

 

Privacy Policy 

 
Challenge Basketball Beuningen vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. In 

deze Privacy Policy proberen wij u heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan 

met uw gegevens. Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en zullen daarom 

vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Challenge Basketball Beuningen houdt zich in 

alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy. 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens;  

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren.  

 

Wij, Challenge Basketball Beuningen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben na het lezen van deze Privacy Policy, of in algemenere 

zin, dan kunt u contact opnemen met ons via secretariaat@challengebeuningen.nl.  

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden 

 
Persoonsgegevens van leden worden door Challenge Basketball Beuningen verwerkt ten behoeve 

van de volgende doelstelling(en): 

 

- Administratieve doeleinden (registratie bij vereniging en de Nederlandse Basketball Bond) 

- Communicatie met onze leden, ouders en partners 

- Het kunnen incasseren van de contributies. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens: 

- Inschrijfformulier leden 

 

Voor bovenstaande doelstelling kan Challenge Basketball Beuningen de volgende persoonsgegevens 

van u vragen: 

 

- Voornaam 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Adres 

http://www.challengebeuningen.nl/
mailto:secretariaat@challengebeuningen.nl


  

  

- Postcode 

- Woonplaats 

- Telefoonnummer(s) 

- E-mailadres(sen) 

- Geboortedatum 

- Bankrekeningnummer 

- Geslacht 

 

Bovenstaande persoonsgegevens worden door Challenge Basketball Beuningen opgeslagen voor de 

periode gelijklopend aan het lidmaatschap. Daarna zullen de gegevens maximaal 7 jaren worden 

bewaard in de financiële administratie.  

 

Na afloop van het lidmaatschap zullen de volgende gegevens bewaard worden in onze ‘oud leden-

lijst’: 

 

- Voornaam 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Geboortedatum 

- E-mailadres(sen) 

 

Deze gegevens worden gebruikt voor uitnodigingen voor Challenge activiteiten, waaronder open 

trainingen.  

 

Cookies op de website 

 

Soorten cookies 

Op de website van Challenge worden 2 types cookies gebruikt: 

- Functionele cookies; zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van een website. 

- Analytics cookies; zijn nodig om statistieken te verzamelen. Deze zijn versleuteld anoniem. 

Analytics cookies en functionele cookies verzamelen dus géén persoonsgegevens. 

Google analytics 

Omdat Challenge graag wil weten hoe haar bezoekers de website gebruiken, en het gebruik van de 

website wil optimaliseren, gebruikt Challenge Google Analytics. Via www.challengebeuningen.nl zijn 

er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt geanonimiseerd. Jouw IP-

adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Challenge kan je niet persoonlijk herleiden. De verkregen 

informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google 

servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. 
Als je niet wilt dat je site-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, kun je de Google Analytics 

Opt-out Browser Add-on installeren. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun 

je hier vinden. 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=nl
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=nl
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/


  

  

Social media 

Wij willen het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om specifieke content van 

www.challengebeuningen.nl te delen via social media. Dit kan door middel van social media-

buttons. Van Facebook en Instagram zijn er buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de 

respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Wij helpen je alvast op 

weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen: 

• Facebook 

• Instagram 

 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser 

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de site 

www.challengebeuningen.nl en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn 

uitgeschakeld in je browser. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je 

cookies uit kunt schakelen. 
 

Verstrekking aan derden 

 

De gegevens die u aan ons heeft doorgegeven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 

- Het verzorgen van de internetomgeving voor SportLink en Ledenadministratie 

- Het verzorgen van de internetomgeving voor de Financiële administratie 

- Het verzorgen van onze website, in de vorm van naam en foto op de teampagina en 

communicatie van naam- en teamindelingen 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken op het gebied van beveiliging van uw persoonsgegevens. Verder zullen 

wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht 

en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

 

De verwerkersovereenkomsten zijn indien nodig op te vragen bij het secretariaat. 

 

Binnen de EU 

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie. 

 
Minderjarigen 

 

Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

http://www.challengebeuningen.nl/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl
http://www.challengebeuningen.nl/
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/


  

  

Bewaartermijn 

 

Challenge Basketball Beuningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

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

 

Beveiliging 

 

Challenge Basketball Beuningen heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben 

we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 

- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten 

- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 

- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Naar onze verwerkers staat in de verwerkersovereenkomst beschreven hoe uw persoongegevens op 

het gebied van beveiliging geborgd zijn. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

 

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij 

van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het 

recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u 

direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen 

geven aan voornoemde verzoeken.  

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten 

 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg 

vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Vragen 

 

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact 

met ons op! 

  



  

  

Contactgegevens 

 

Challenge Basketball Beuningen  

Lavendelstraat 13 

6641 BW Beuningen 

 

secretariaat@challengebeuningen.nl 

 

mailto:secretariaat@challengebeuningen.nl

