
 

PRIVACY BELEID 
Uw privacy 

Middels dit privacy beleid willen we u helder en transparant informeren over de wijze waarop Bladelse 

Café Dart Competitie mogelijke persoonsgegevens verwerkt in relatie tot bestuursleden, 

horecaondernemers en de bijbehorende horecagelegenheden, teamcaptains en teamleden. 

Uiteraard worden deze persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

behandeld en daarnaast beveiligd. Hierbij houdt Bladelse Café Dart Competitie zich aan de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG. 

 

Dit betekent dat Bladelse Café Dart Competitie: 

 U duidelijk, middels deze privacyverklaring, vermelden met welke doeleinden wij 

persoonsgegevens verwerken;  

 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot enkel de persoonsgegevens die nodig 

zijn voor die doeleinden;  

 Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze verenigingsactiviteiten en U 

toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is of niet gegeven is;  

 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook 

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;  

 Uw recht respecteren om Uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bladelse Café 

Dart Competitie, info@bcdc-darts.nl.  

 

Doeleinden 

Er zijn verscheidene doeleinden waarvoor Bladelse Café Dart Competitie Uw persoonsgegevens 

verzamelt en/of verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en/of verwerkt 

Bladelse Café Dart Competitie hiertoe contactgegevens waaronder Uw naam, adresgegevens, 

telefoonnummers en mailadressen: 

 Indien u een deelnemende dartspeler, captain en/of co-captain bent of nieuw aangemeld bent 

bij een van de organiseerde BCDC dartcompetities en/of toernooien of toernooien 

georganiseerd door deelnemende horeca dan gebruiken wij uw gegevens om u te registreren 

en te valideren als gerechtmatigde speler in een deelnemend team en horecagelegenheid. 

 Tevens gebruiken we mogelijk uw contactgegevens om nieuwsbrieven, captainslijsten, 

toernooien en mogelijke (nood) uitzonderingen te communiceren. 

 Indien u een deelnemende horecagelegenheid vertegenwoordigt dan zijn uw 

persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de voltooiing van een deelnemend dartteam 

aan een van de georganiseerde BCDC dartcompetities. Daarnaast gebruiken we uw informatie 

om uw contactgegevens en openingstijden te communiceren aan onze dartspelers, captains en 

co-captains middels website of mailing. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer U ons geen of 

onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan zal U, indien u een teamcaptain, co-captain of dartspeler 

bent, niet gemachtigd zijn om deel te nemen aan onze competities en/of toernooien. Indien U een 

horecaondernemer bent en U wilt uw gegevens niet verstrekken dan zal de inschrijving van potentiële 

teams uitkomend voor uw horeca niet ingeschreven worden.  
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Publicatie 

Wij gaan vertrouwelijk om met Uw gegevens en publiceren enkel: 

- Horeca: Naam, adresgegevens en telefoon- en/of faxnummer, openingstijden, website en 

mailadres, toernooinformatie, foto’s. 

- Teamcaptain of teamspeler: Pasnummer, Naam, geslacht, geboortedata en foto’s. 

Contactgegevens 

Voor de volledigheid van deze privacy verklaring krijgt U onze volledige contactgegevens.  

Een verzoek tot vragen, inzage, correctie en/of afmelding, verwijdering, dan wel beperking en bezwaar 

kunt u digitaal via de mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt U doen door dit digitaal via de 

mail in te dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij U om identificatie vragen.  

Bladelse Café Dart Competitie, info@bcdc-darts.nl. 

mailto:info@bcdc-darts.nl

