
 

PRIVACYVERKLARING van JBC ’T DUPKE 

 

JBC ’t Dupke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen 
we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JBC 
’t Dupke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:  

• wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;  

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

• wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; wat betreft de leden van ’t Dupke zullen wij hen vragen expliciet in te stemmen 
met deze privacyverklaring en op die wijze in te stemmen met het verwerken van hun 
persoonsgegevens; 

• wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

• wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

• wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren.  

Als JBC ‘t Dupke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van deze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst 
op te nemen kan dit via de secretaris van JBC ’t Dupke. De contactgegevens van de secretaris vindt u op de 
website van JBC ’t Dupke: www.dupke-jeudeboules.nl 

 

 Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers en sponsoren 

Persoonsgegevens van leveranciers en sponsoren worden door JBC ‘t Dupke verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en):  

• Administratieve doeleinden;  

• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;  

• Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht / sponsorovereenkomst.  

• Uitbetalen van afgenomen goederen en diensten.  

• Verwerken van sponsorbedragen  

• Aanmaken, verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.  

• Vervaardigen van sponsormateriaal (sponsorborden)  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

• De overeengekomen opdracht/sponsorovereenkomst.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JBC ‘t Dupke de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

• Bedrijfsnaam  

• Contactpersoon 

• Adres, Postcode, Woonplaats  

• (Zakelijk) Telefoonnummer;  

• (Zakelijk) E-mailadres;  

Uw persoonsgegevens worden door JBC ‘t Dupke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en):  

• tijdens de looptijd van de overeenkomst c.q. gedurende de looptijd van de relatie en daarna alleen in de 
financiële administratie voor maximaal 7 jaar 

http://www.dupke-jeudeboules.nl/


 
 

 Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en 
wedstrijden 

Persoonsgegevens van leden, donateurs en vrijwilligers worden door JBC ‘t Dupke verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en):  

• Het informeren en uitnodigen van de leden, donateurs en vrijwilligers d.m.v. nieuwsbrieven, aankondigen 
van evenementen, bijeenkomsten en wedstrijden.  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

• de expliciete instemming van de leden, donateurs en vrijwilligers met deze privacyverklaring;  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JBC ‘t Dupke de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

• Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;  

• E-mailadres.  

• Telefoonnummer Mobiel/Vast  

Uw persoonsgegevens worden door JBC ‘t Dupke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 
gedurende de periode van het lidmaatschap.  

 

 Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs en vrijwilligers 

Persoonsgegevens van leden, donateurs en vrijwilligers worden door JBC ‘t Dupke verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en):  

• Verwerken van de contributie en donatie.  

• Uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen of onkosten  

• Informatie over werkroosters etc.  

• Verkrijgen van licenties bij de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules bond.)  

• Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (bijzondere persoonsgegevens voor zover het betreft de 
bestuursleden)  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

• de expliciete instemming van de leden, donateurs en vrijwilligers met deze privacyverklaring.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JBC ‘t Dupke de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

• Voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam;  

• Straat, huisnummer, postcode, woonplaats  

• Provincie, gemeente  

• Telefoonnummers mobiel en vast;  

• E-mailadres;  

• Geboortedatum en geslacht; 

• IBAN-banknummer; 

Voor de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel:  

• Kopie ID + pasfoto, BSN-nummer;  

De bijzondere persoonsgegevens worden na verwerking door de Kamer van Koophandel direct vernietigd.  

Uw persoonsgegevens worden door JBC ‘t Dupke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 
gedurende de periode van 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële 
administratie voor een periode van maximaal 7 jaar.  

 

  



 
 Verwerking van persoonsgegevens van externe deelnemers aan competities en toernooien 

Persoonsgegevens van externe deelnemers worden door JBC ‘t Dupke verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en):  

• Verwerken van de inschrijfgelden.  

• Informeren over teamindelingen 

• Versturen van nieuwsbrieven en competitie-uitslagen.  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

• De inschrijving via OnTip, email, www.dupke-jeudeboules.nl, facebook en telefonisch.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JBC ‘t Dupke de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

• Voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam;  

• Telefoonnummer;  

• E-mailadres;  

• Licentienummer  

• Vereniging  

Uw persoonsgegevens worden door JBC ‘t Dupke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 
gedurende de periode van het toernooi of de competitie en daarna alleen in de financiële administratie voor 
een periode van maximaal 7 jaar.  

 

 E-mail  

JBC ‘t Dupke verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar leden, donateurs en vrijwilligers te informeren over 
de ontwikkelingen e.d. binnen de vereniging. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail 
intrekken door te antwoorden op de e-mail.  

 

 Foto’s en video’s  

Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. 
Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van JBC ‘t Dupke of social media terechtkomen. Bij het 
plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. JBC ‘t Dupke heeft 
geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Ben je er 
wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen.  

 

 Recht van verzet  

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen etc. of indien je 
informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen stuur dan een e-mail 
naar het bestuur van JBC ’t Dupke (info@dupke-jeudeboules.nl)  met de beschrijving welke informatie je niet 
meer wil ontvangen.  

Je kunt ook zelf jouw gegevens (geheel of gedeeltelijk) onzichtbaar maken op de website voor personen die de 
website bezoeken. 

 

 Gebruik van persoonsgegevens door derden  

JBC ‘t Dupke laat zelf geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of 
ideële doeleinden.  

 

 Social media  

JBC ‘t Dupke gaat indien nodig, via het web en facebook in dialoog met leden, donateurs, vrijwilligers en 
bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social 
media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. JBC ‘t Dupke behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om 
niet op iedere vraag of opmerking te reageren.  

 

mailto:info@dupke-jeudeboules.nl


 
 Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:  

• De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) in verband met onder meer wedstrijden (met name NPC), 
licentie ledenadministratie en het bondsblad Petanque.  

• Kamer van Koophandel in verband met inschrijving als vereniging 

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 om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 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 af te geven. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

 

 Binnen de EU  

Wij verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die buiten de EU zijn 
gevestigd. 

 

 Personen jonger dan 18 jaar 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

 

 Bewaartermijn  

JBC ‘t Dupke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Specifieke bezwaartermijnen zijn aangegeven in deze 
privacyverklaring. 

 

 Beveiliging  

Wij hebben persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligde software, waarbij de 
beveiligingssoftware en het besturingssysteem automatisch worden voorzien van updates. Wij hebben 
opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back up. Wij hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen 
achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij hebben papieren 
documenten waarop persoonsgegevens staan opgeslagen achter slot en grendel. 

 

 Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die 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 aan deze verzoeken voldoen.  

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 met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend 
want wij willen met u tot een oplossing komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

 



 
 Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers 

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen JBC ‘t Dupke kan de desbetreffende vrijwilliger gebruik 
maken van communicatiemiddelen waarop de vereniging geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen 
worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook , telefoongesprekken, 
etc. De vrijwilligers zijn lid van JBC ’t Dupke en dienen zich te houden aan deze privacyverklaring.  

 

 Tenslotte 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verklaart het bestuur van JBC ’t Dupke dat:  

- wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan zij zijn 
verkregen verlopen is, of als de toestemming door de persoon is ingetrokken.  

- in onze vereniging alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de 
persoonsgegevens.  

- wij geen gebruik maken van digitale direct marketing via mail, facebook of SMS. 

 

Het nummer van JBC ’t Dupke bij de Kamer van Koophandel 40217695 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van JBC ’t Dupke van 11 juli 2022. 

 

 

 

 


