
Privacyverklaring Barons Breda Basketbal 
Basketbalvereniging Barons draagt verantwoordelijkheid voor de verwerking van 
persoonsgegevens van haar leden, op de wijze zoals beschreven in deze privacyverklaring. 
Deze verklaring omschrijft hoe wij als vereniging omgaan met jouw persoonsgegevens. Ook 
staan hier jouw rechten omschreven inzake de bescherming van je persoonsgegevens en waar 
je terecht kunt met eventuele vragen en/of klachten. Contactpersoon gegevensbescherming 
valt bij Barons binnen het secretariaat, deze is bereikbaar via secretaris@barons.nl. 
 
Persoonsgegevens die Barons verwerkt: 

• Voornaam en voorletter(s) 

• Achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• IBAN 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres(sen) 

• Bij minderjarige leden is een telefoonnummer en e-mailadres van de 
ouders/verzorgers noodzakelijk. Communicatie loopt via hen. 

 
Doel verwerking persoonsgegevens: 
Barons verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw lidmaatschap bij ons 
mogelijk te kunnen maken, om de contributie die bij jouw lidmaatschap hoort te kunnen 
innen, en gegevens die noodzakelijk zijn voor het systeem ‘Sportlink’ van de Nederlandse 
Basketbal Bond (hierna te noemen: NBB). De NBB stelt registratie in Sportlink verplicht om 
NBB-wedstrijden te kunnen spelen. Ook stelt deze registratie je in staat om aanspraak te 
maken op de collectieve ongevallenverzekering die de NBB voor al haar leden heeft 
afgesloten. Het e-mailadres dat je opgeeft gebruiken we om je op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen binnen Barons, door middel van een nieuwsbrief.  
 
Wijze verwerking persoonsgegevens: 

• Je hebt bij aanvang van je lidmaatschap het schriftelijke inschrijfformulier ondertekend 
en aan de secretaris gestuurd, of in de brievenbus in de gang van Sporthal ‘De Doelen’ 
gedeponeerd. Deze bewaren we. Hiermee geef je Barons toestemming om je gegevens 
te verwerken op de wijze die deze privacyverklaring beschrijft. 

• We registreren de persoonsgegevens in Sportlink die de NBB vereist. Sportlink valt 
onder de verantwoordelijkheid van de NBB en Sportlink Services, Barons hanteert 
geen aparte administratie van persoonsgegevens naast het Sportlink systeem. 

• We gebruiken je e-mailadres om onze nieuwsbrief te versturen. Deze nieuwsbrief 
versturen we via Sportlink. 

• Bij bezoek van de Barons-website (www.barons.nl) plaatst deze standaard cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt 
opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 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. 
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Geautomatiseerde besluitvorming: 
Barons neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat hierbij een mens (zoals een 
medewerker van Barons) aan te pas komt of dit gecontroleerd heeft. 
 
Bewaringstermijn: 
Barons bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit houdt in dat Barons je persoonsgegevens 
bewaart zolang je lid bent van de vereniging. Na beëindiging van het lidmaatschap en zodra 
alle financiële zaken zijn afgehandeld, wordt het inschrijfformulier vernietigd en je data uit 
Sportlink verwijderd. Met uitzondering van de NBB middels Sportlink, deelt Barons jouw 
persoonsgegevens niet met derden. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Als lid van Barons heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je een verzoek kan indienen 
om de persoonsgegevens die Barons van jou heeft, in een computerbestand naar jou of een 
andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van 
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
secretaris@barons.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage vanuit jou komt, vragen we je een kopie van 
je identiteitsbewijs 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. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens: 
Barons neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben we 
passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo werken wij bijvoorbeeld met 
gerenommeerde software. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn, of er concrete aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris, 
contactpersoon gegevensbescherming (secretaris@barons.nl). Tevens willen we je erop 
wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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