
Privacyverklaring BVA  
 

De BVA verwerkt persoonsgegevens. Als bowlingvereniging met verschillende huisleagues, 
evenementen en toernooien is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van leden te 
verwerken. Een vereniging moet immers weten wie er lid zijn, of de contributie is betaald, wie er 
meedoen met toernooien en evenementen en wie er aanspraak kan maken op prijzen. Tegelijkertijd 
bevindt de vereniging zich in een tijdsperiode waarin een aantal organisaties persoonsgegevens 
verwerken met een winstoogmerk. Hierdoor is het noodzakelijk geworden dat iedere organisatie zijn 
leden/klanten op een duidelijke manier inzicht biedt in de verwerking van hun persoonsgegevens. 
Middels deze privacyverklaring wil de BVA duidelijk maken dat het als bowlingvereniging op geen 
enkele wijze handel drijft in persoonsgegevens en de enige persoonsgegevens die worden verwerkt 
enkel worden verwerkt met het oog op een deugdelijke bowlingvereniging. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens worden als volgt gedefinieerd: 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
1) „persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 
sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 
 
2) „verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens 
of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; 
 
Wat betekent dit concreet? 
De BVA verwerkt persoonsgegevens als naam en adresgegevens. Ook foto en videomateriaal valt 
onder persoonsgegevens. De BVA vindt het belangrijk om duidelijkheid en transparantie te 
verschaffen over hoe deze gegevens verwerkt worden. Hieronder wordt uiteengezet van wie, en in 
welke situaties de BVA persoonsgegevens verwerkt en met welk doel dit gebeurt. 
 
Van wie verwerkt de BVA persoonsgegevens? 
Voor het goed functioneren van de Alphense Bowlingvereniging  verwerkt de BVA 
persoonsgegevens. Het gaat zowel om persoonsgegevens van leden als van niet leden. Daarbij moet 
men denken aan mensen die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen zonder lid van de 
vereniging te zijn. De zomerleague en een groot deel van de toernooien die de BVA organiseert zijn 
open voor leden en voor niet leden. Om inschrijving en scoreverwerking te faciliteren verwerkt de 
BVA daarom persoonsgegevens zoals naam en score.  
 
Waarom verwerkt de BVA persoonsgegevens? 
Verscheidene persoonsgegevens worden door de BVA verwerkt. Dit doen wij om aan onze statutaire 
verplichtingen naar de NBF te voldoen, het voeren van een deugdelijke financiële huishouding en 
uiteraard om de scores van onze leden bij te houden. Wanneer een lid zich aanmeldt bij de BVA 
hebben wij bepaalde gegevens nodig. Denk aan de juiste adressering van stukken, het op de juiste 
manier indelen van spelers voor bijvoorbeeld de Alphense Kampioenschappen en het berekenen van 



de juiste contributie. Bestaande leden worden ingedeeld in teams, kunnen hun score op de website 
terugvinden en kunnen zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Alphense kampioenschappen. 
 
Hoe gaat de BVA om met persoonsgegevens? 
De BVA vraagt en bewaart zo min mogelijk persoonlijke gegevens. Enkel persoonsgegevens die 
noodzakelijk zijn voor een goed geordende bowlingvereniging zullen worden verwerkt. Tevens 
bewaart de BVA enkele gegevens voor historisch en statistisch onderzoek. Hiermee word gedoeld op 
het scoreverloop over de jaren heen. Hierdoor kan de vereniging  deze informatie langer bewaren. Dit 
doet de BVA om het niveau van de vereniging in kaart te krijgen en houden en om bijvoorbeeld zicht 
te houden op de baancondities. 
 
Wie kunnen er bij mijn persoonsgegevens? 
Het bestuur van de BVA heeft inzicht in persoonsgegevens. Tevens worden de scores op de website 
vermeldt. Deze zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Ook worden er gegevens conform de 
statutaire verplichtingen gedeeld met de NBF. Het gaat daarbij wederom om naam, score en 
lidnummer.  De BVA verkoopt of verhandelt geen persoonsgegevens. 
 
Hoe zit het met het gebruik van de website? 
De website van de BVA (www.bvalphen.nl) verwerkt persoonsgegevens. Het gaat daarbij om het IP-
adres van de bezoeker. Dit doet de BVA om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. De BVA 
verkoopt deze gegevens niet door. Tevens koppelt de BVA geen gegevens aan dit IP-adres.  
Tevens worden op de website de scores van de huisleague’s vermeld. Dit doet de BVA als service aan 
haar leden. Het gaat daarbij enkel om de naam/teamnaam en de score.   
Ook plaats de BVA foto’s op de website van de door de BVA georganiseerde evenementen. Het gaat 
daarbij om sfeerimpressies en om foto’s van de winnaars.  Voor het plaatsen van de foto zal 
toestemming worden gevraagd door het bestuur. Eenieder kan zich tot het bestuur wenden met een 
verzoek tot verwijdering van zijn foto. 
 
Hoe dien ik een verzoek of klacht in? 
Een klacht of verzoek kan worden ingediend middels een e-mail naar het bestuur 
(voorzitter@bvalphen.nl). Het bestuur zal hier discreet en professioneel mee omgaan. Tevens is het 
gezien de grootte van de BVA mogelijk dit verzoek mondeling te doen. 
 
Wijzigingen in het BVA privacy statement 
De BVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het bestuur 
zal zich daarbij laten leiden door de wet en de wensen van haar leden. 
 


