
PRIVACY STATEMENT 
 
 
 
Cricket Club Bloemendaal respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die wij 
verwerken worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. 

In dit privacy statement informeren wij u graag over de veiligheid en privacy van uw 
persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens 
die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen tenzij dit specifiek 
noodzakelijk of efficient is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 
verstrekt. Zo hebben wij, net als vele andere sportverenigingen, een overeenkomst 
afgesloten met ClubCollect in verband met de inning van contributies. ClubCollect 
heeft zich verbonden uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze te beschermen en 
deze niet aan derden te verstrekken. 

Bij aanmelding bij onze club noteren wij de volgende gegevens:  

 NAWTE (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
 Gegevens ouders / noodtelefoonnummer 
 School, opleiding of beroep en inzetbaarheid in verband met vrijwilligerstaken 
 Kopie identificatiebewijs en pasfoto van spelers zoals vereist door de KNCB 
 Bankgegevens voor de inning van contributies en vergoeding van coaches en 

vrijwilligers voor zover daarmee afspraken zijn gemaakt overeenkomstig de wet 

Gebruik van persoonsgegevens 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het 
gebruik voor dat doel nodig is: 

  

 

C r i c k e t  C l u b  B l o e m e n d a a l 
opgericht 5 maart 1910 



 

 

 Inschrijving bij Cricket Club Bloemendaal en daarmee in ecricket als KNCB vereist 
administratief systeem 

 Het onderhouden van uw gegevens in onze administratie 
 Communicatie over wedstrijden, trainingen, activiteiten, evenementen en nieuws 
 De heffing en inning van contributies, sponsorgelden en donaties 
 Het verzenden van nieuwsbrieven 
 Het inzetten van vrijwilligers 
 Het bijhouden van statistieken en bekers 
 Het aanleggen en onderhouden van bestanden van betrokkenen bij onze club 

zoals ereleden, leden van verdienste, oud-leden, donateurs en sponsors 
 Overige cricket gerelateerde doeleinden 

 
Bewaren persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel 
waarvoor wij uw gegevens in eerste instantie hebben gekregen of zolang is vereist op 
basis van de wet. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij gebruiken waar mogelijk de meest recente versie 
van software waarmee onze systemen en programma’s adequaat zijn beveiligd. Wij 
nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde 
toegang tot persoonsgegevens te beperken.  

Rechten omtrent uw gegevens 

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij 
van u hebben geregistreerd. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking 
door ons of door een van onze verwerkers van uw persoonsgegevens of een deel 
daarvan. U hebt het recht de door u verstrekte gegevens aan u of een door u 
aangewezen derde te laten overdragen. Indien wij uw persoonsgegevens hebben 
verwerkt op basis van specifiek door u gegeven toestemming daartoe, dan kunt u deze 
toestemming intrekken op een door u gewenst moment. 

Mocht u een van uw rechten willen uitoefenen dan kunt u hiervoor een verzoek bij ons 
indienen, per email op secretaris@ccbloemendaal.nl. U krijgt dan binnen een maand 
een reactie. Ook indien u een klacht mocht hebben over de verwerking van uw 
persoonsgegevens dan vragen wij u contact met ons op te nemen zodat wij daarover 
met u tot een oplossing kunnen komen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. Wij gaan er echter vanuit dat wij door ons beleid klachten 
voorkomen en bij klachten in goed overleg met u tot een oplossing kunnen komen. 

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kunt u vinden op onze website. 
De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement. 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018. 


