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Lokomotief Rijswijk hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Met dit privacybeleid 

willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Lokomotief 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: 

- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid. 

- Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

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

persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 

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 je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

 

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het 

doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op 

te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 
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1. Verwerking persoonsgegevens (potentiële) leden 

Persoonsgegevens van leden worden door Lokomotief verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Onderzoeken of een potentieel lid kan worden ingeschreven bij de vereniging 

- Het inschrijven van een lid bij de vereniging en de Nederlandse Basketball Bond 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Het beheren van de ledenadministratie; 

- Het innen van de contributie; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

- Het maken van bar- en TFS-schema’s. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De lidmaatschapsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lokomotief de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

- Naam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Geboortedatum; 

Je persoonsgegevens worden door Lokomotief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie 

voor maximaal 7 jaar; 

- Indien na onderzoek blijkt dat een potentieel lid geen lidmaatschapsovereenkomst wil/kan 

aangaan, worden deze gegevens binnen zes maanden verwijderd.  

 

2. Verwerking persoonsgegevens (potentiële) vrijwilligers 

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Lokomotief verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Het registreren van de persoon als vrijwilliger; 

- Het maken van planning-schema’s; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

- Het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging; 

- Het uitbetalen van vergoedingen en/of declaraties. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De overeengekomen werkzaamheden van de vrijwilliger 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lokomotief de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

- Naam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Bankgegevens (alleen indien de vrijwilliger een vergoeding ontvangt voor verrichte 

werkzaamheden en/of declaraties indient bij de penningmeester); 
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- BSN-nummer (alleen indien noodzakelijk voor het uitbetalen van vergoedingen). 

Je persoonsgegevens worden door Lokomotief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie 

voor maximaal 7 jaar; 

- Indien na onderzoek blijkt dat de aanmelding van een potentiële vrijwilliger niet wordt doorgezet, 

worden deze gegevens binnen zes maanden verwijderd.  

 

3. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees 

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Lokomotief verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en): 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lokomotief de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

- Naam; 

- E-mailadres. 

Je persoonsgegevens worden door Lokomotief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

 

4. Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) sponsoren 

Persoonsgegevens van (potentiële) sponsoren worden door Lokomotief verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en): 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De sponsorovereenkomst 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lokomotief de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

- Naam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres. 

Je persoonsgegevens worden door Lokomotief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst; 
- Indien na onderzoek blijkt dat een potentiële sponsor geen sponsorovereenkomst wil/kan aangaan, 

worden deze gegevens binnen zes maanden verwijderd.  
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5. Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers 

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Lokomotief verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lokomotief de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- (Zakelijk) Telefoonnummer; 

- (Zakelijk) E-mailadres; 

- Geslacht. 

Persoonsgegevens leveranciers worden door Lokomotief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal 7 jaar. 

 

6. Verstrekking aan derden 

De gegevens die je 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 een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Het beheren van de ledenadministratie; 

- Het innen van de contributie; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

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 je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou 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  je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
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7. Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

8 Bewaartermijn 

Lokomotief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

9. Website 

9.1 Cookies 

Wanneer je onze website (www.lokomotief-rijswijk.nl) bezoekt, wordt je IP-adres automatisch 

opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de 

webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je gedrag 

online te volgen en te registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om het IP-adres te koppelen aan je 

naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als je ons dergelijke informatie actief 

verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die je vraagt om ons 

gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, geef je ons 

toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en dit 

privacybeleid. Door op 'instellingen' te klikken, kun je kiezen om ons toestemming te geven voor (1) 

alleen het plaatsen van die cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken (2) of alle 

cookies, inclusief die van Google Analytics. Je kunt de instellingen altijd aanpassen door op de link naar 

'cookie-instellingen' in de footer te klikken. 

9.2 Google Analytics 

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene 

statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers. De analytics-

programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website 

bekijken. Deze statistieken gebruiken wij om onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie 

over Google Analytics verwijzen wij u naar de Google Analytics privacy overview. De bewaartermijn van 

gegevens binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden. De vervaldatum vernieuwt zich voor 

terugkerende bezoekers.  

9.3 Websites van derden 

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 

website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige 

manier met je persoonsgegevens omgaat. Wij raden je aan het privacybeleid van deze websites te lezen 

alvorens van deze websites gebruik te maken.  

 

http://www.lokomotief-rjswijk.nl/
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10. Beeldmateriaal 

Tijdens wedstrijden, trainingen en evenementen kan beeldmateriaal worden gemaakt van spelers en 

andere aanwezigen. De vereniging kan beeldmateriaal publiceren voor de volgende doeleinden: 

- Nieuwsberichten op de website; 

- Nieuwsberichten op sociale media pagina’s van de vereniging; 

- Nieuwsbrief; 

- UItnodigingen of promotie uitingen voor evenementen. 

Indien je bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldmateriaal waarop je zichtbaar bent, kun je een e-mail 

sturen naar privacy@lokomotief-rijswijk.nl. Het bestuur gaat vervolgens graag met je in overleg om tot een 

passende oplossing te komen.   

11. Rechten omtrent je gegevens  

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen 

hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door 

ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen 

om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan 

heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij 

het bestuur via een e-mail naar privacy@lokomotief-rijswijk.nl. 

12. Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct 

contact met ons op te nemen via privacy@lokotmotief-rijswijk.nl. Komen we er samen niet uit dan vinden 

wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

13. Wijzigingen in dit privacybeleid 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op 

de website worden gepubliceerd. Wij raden aan om het privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van 

mogelijke wijzigingen op de hoogte bent. 

14. Vragen 

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. 

15. Contactgegevens 

Basketbalvereniging Lokomotief Rijswijk 

privacy@lokomotief-rijswijk.nl 


