Privacyverklaring BHV Push
De Bredase Hockeyvereniging Push (hierna “BHV Push”), gevestigd aan Nieuwe Inslag 97, 4817 GN te
Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.push.nl
Postbus 1979 / 4801 BZ / Breda
Bezoekadres: Nieuwe Inslag 97 / 4817 GN / Breda
Telefoon clubhuis: +31 (0)76-5213637
Nicky van Ierssel is de Privacy Coördinator (a.i.) van BHV Push. Zij is te bereiken via secretaris@push.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
BHV Push verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, en omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
BHV Push verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
jou:
als je door je taak in de club omgang hebben met minderjarigen wordt door BHV Push een officiële
Verklaring Omtrent het Gedrag vereist waaruit geen bezwaar blijkt volgens functieaspect 84 (belast
zijn met de zorg voor minderjarigen) op grond van art. 28 van de Wet Justitiële en strafvorderlijke
gegevens. Dit officiële en gewaarmerkte clubgebonden document wordt door de VOG- gemachtigde
van BHV Push bewaard zolang de betreffende functie door jou wordt vervuld. Zie ook de
functiebeschrijving VOG- gemachtigde op de website van de club.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
BHV Push verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw betaling
- het verzenden van onze nieuwsbrief
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- om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- om je te informeren over wijzigingen rond trainingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten
- om post te kunnen bezorgen
- voor het vastleggen en verwerken van je gegevens voor deelname aan de activiteiten van BHV Push
Beeldmateriaal (foto, video):
Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij BHV Push worden
regelmatig foto's/video’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van BHV Push,
leden van andere verenigingen en/of bezoekers staan afgebeeld.
Deze beelden kunnen op de website, (sociale) media zoals Facebook of Instagram, gedrukte media
en in directe communicatie zoals email of nieuwsbrief verschijnen. Bij andere promotionele
activiteiten, waarin jij voorkomt, wordt vooraf je toestemming expliciet gevraagd. Indien hiertegen
bezwaren bestaan, dient dit via secretaris@push.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende
beeldmateriaal zal dan niet worden gebruikt.
Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop
gebruiker niet centraal en/of duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is
geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op website (en/of app) ten behoeve
van teamidentificatie.
BHV Push verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de
bovengenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag en gegevens die wij nodig hebben voor onze
accountant, de belastingaangifte en gemeentelijke voorschriften.
Geautomatiseerde besluitvorming
BHV Push neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het zou hier gaan om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van BHV Push) tussen zit.
Computerprogramma’s en - systemen, die BHV Push gebruikt
BHV Push gebruikt minimaal de volgende computerprogramma's of -systemen: LISA, Icloud, Drillster,
Dropbox, Next-Cloud, Microsoft Office (Mac & Windows), WeTransfer, Sportlink.nl, Facebook,
Instagram en LinkedIn.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
BHV Push bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën van) persoonsgegevens: Alle door ons vastgelegde persoonsgegevens worden
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bewaard zolang je lid bent van de club en worden vernietigd 2 jaar nadat je je lidmaatschap hebt
beëindigd, mits je aan alle (betalings-)verplichtingen hebt voldaan en met uitzondering van (fiscale)
gegevens waarvoor wettelijk een langere bewaartermijn van 7 jaar geldt.
Voor vrijwilligers – niet- leden geldt, dat persoonsgegevens eveneens worden bewaard zolang je
vrijwilliger bent. Zodra je aangeeft geen vrijwilliger meer te zijn, worden de gegevens vernietigd.
Voor sponsoren geldt eveneens, dat alle gegevens van de sponsor worden vernietigd, zodra de
sponsorovereenkomst wordt beëindigd, mits aan alle wederzijdse en wettelijke verplichtingen is
voldaan.
Delen van persoonsgegevens met derden
BHV Push verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden (bijv. de KNHB,
LISA) verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
In het hoogst incidentele geval, dat wij contact hebben met bedrijven die (een deel van) jouw
gegevens moeten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst hiermee om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Via onze
Nieuwsbrief wordt iedereen hiervan in kennis gesteld. BHV Push blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BHV Push gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BHV Push en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
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Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar secretaris@push.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van
je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Klacht indienen
BHV Push wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BHV Push neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Coördinator via secretaris@push of
met de voorzitter van BHV Push: michael@push.nl.
BHV Push heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- beveiligingssoftware, zoals up to date virusscanners en firewalls op alle door of namens de club
gebruikte computers etc.
- verwerkersovereenkomst met LISA voor de bescherming van je persoonsgegevens op één centraal
punt.
- gebruik van persoonsgegevens voor clubactiviteiten vanuit LISA en vernietiging van deze extracties
zodra ze niet meer nodig zijn.
- geheimhoudingsverklaring, te tekenen door iedereen, die toegang tot persoonsgegevens nodig
heeft.
- jaarlijkse controle bij allen, die persoonsgegevens gebruiken, of de beveiliging nog up to date is.
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