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Privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Biljartvereniging V.T.B. kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u zich heeft aangemeld als lid of 
donateur.  Voor het innen van de contributie en het organiseren van wedstrijden worden de volgende 
persoonsgegevens verwerkt:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw biljart handicap/resultaten

De gegevens van de leden worden op papier eenmaal per seizoen aan alle leden beschikbaar gesteld. 
Wedstrijd informatie wordt op de website  gepubliceerd.

De gegevens van de donateurs worden deels op de website gepubliceerd.

Op de website worden tevens foto’s van de diverse activiteiten gepubliceerd.

Gegevens zijn op privé computers van de wedstrijdleider en bestuursleden opgeslagen, antivirus 
programmatuur is geïnstalleerd.

Om de vereniging bij een breder publiek onder de aandacht te brengen is er een Facebook account.

HOE LANG WORDEN  GEGEVENS BEWAART

Biljartvereniging V.T.B. bewaart uw persoonsgegevens  zolang u lid of donateur bent. Historische gegevens 
over wedstrijdresultaten worden wel langer bewaard. Als u aangeeft met een team deel te nemen aan de Lek
en Giessen competitie worden de benodigde gegevens aan de  Lek en Giessen competitieleider beschikbaar
gesteld.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Biljartvereniging V.T.B.  worden door de Biljartvereniging V.T.B. geen bezoekgegevens 
bijgehouden.

FACEBOOK  ACCOUNT.

Op de Facebook pagina worden toernooien en vergaderingen aangekondigd en na afloop foto’s 
gepubliceerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vtb-grootammers.nl. Biljartvereniging V.T.B.  zal zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
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