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Privacy Policy
D.B.V. DIOK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. D.B.V. DIOK 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:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw 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 uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren
Als D.B.V. DIOK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen,
kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
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Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door D.B.V. DIOK verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Contributieheffing
- Informatieverstrekking
- Uitnodigingen voor bijeenkomsten
- Het organiseren van trainingen, competitie, toernooien en evenementen
- Het draaien van bardiensten
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de toestemming bij het aangaan van
een lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D.B.V. DIOK de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters
- Roepnaam
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Bondsnummer
- Studentnummer
- Lidtype
- Activisme binnen de vereniging
- IBAN
- Incassomachtiging
Uw persoonsgegevens worden door D.B.V. DIOK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en twee jaren na beëindiging van het
lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.
Uw persoonsgegevens kunnen door D.B.V. DIOK gedeeld worden met derden indien dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van onze doeleinden. Voor meer informatie daarover, zie ‘Verstrekking aan
derden’.
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Verwerking van persoonsgegevens van donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden door D.B.V. DIOK verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Het informeren van de donateur d.m.v. nieuwsuitingen
- Het incasseren van donaties
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de toestemming bij het aangaan van
het donateurschap.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D.B.V. DIOK de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters
- Roepnaam
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres
- IBAN
Uw persoonsgegevens worden door D.B.V. DIOK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en twee jaren na beëindiging van het
donateurschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.
Uw persoonsgegevens kunnen door D.B.V. DIOK gedeeld worden met derden indien dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van onze doeleinden. Voor meer informatie daarover, zie ‘Verstrekking aan
derden’.
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Verwerking van persoonsgegevens van deelnemer aan toernooien en
evenementen
Persoonsgegevens van deelnemers aan toernooien en evenementen worden door D.B.V. DIOK
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Toesturen informatie over het toernooi of evenement
- Het organiseren en welslagen van het desbetreffende toernooi of evenement
- Uitnodigen van volgende edities van het toernooi of evenement
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de toestemming bij het inschrijven voor
het toernooi of evenement.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D.B.V. DIOK de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters
- Roepnaam
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres
- Allergie informatie
- IBAN
Uw persoonsgegevens worden door D.B.V. DIOK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de voorbereidingsfase van het toernooi of evenement
- Tijdens de duur van het toernooi of evenement
- Tot en met de volgende editie van het toernooi of evenement met een maximale
bewaartermijn van twee jaar
Uw persoonsgegevens kunnen door D.B.V. DIOK gedeeld worden met derden indien dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van onze doeleinden. Voor meer informatie daarover, zie ‘Verstrekking aan
derden’.
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Verstrekking aan derden
De gegevens die u 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 verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
- Het verzorgen van informatievoorzieningen
Aan de volgende partijen worden gegevens verstrekt:
- Conscribo
- The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
- Google Inc.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door uw 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 u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Daarnaast geven wij de gegevens door aan de nationale bond Badminton Nederland. Dit is
noodzakelijk voor het organiseren en welslagen van competities en toernooien.

Exporteren van persoonsgegevens naar buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij deze
beschermd worden door het Privacy Shield. Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde
Staten en de Europese Unie over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en
beveiligd.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar),
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
D.B.V. DIOK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:
- Alle personen die namens D.B.V. DIOK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan
- We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
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-

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
D.B.V. DIOK
Sportcentrum Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
bestuur@diok.nl
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Privacy Policy
D.B.V. DIOK values the protection of your personal data. In this privacy policy, we would like to give
clear and transparent information about the way we handle personal data.
We do everything to guarantee your privacy and therefore handle personal data carefully. D.B.V.
DIOK abides in all cases by the relevant laws and regulations, including the General Data Protection
Regulation. This includes by all means that we:
- process your personal data in accordance with the purpose wherefore these data are
provided, these purposes and types of personal data are described in this privacy policy
- limit the processing of your personal data to only those data which are minimally necessary
for the purposes wherefore these data are processed
- ask your explicit consent when we need this for processing your personal data.
- took appropriate technical and organizational measures in order to ensure the safety of your
personal data
- don’t pass on personal data to third parties, unless this is necessary for the execution of the
purposes wherefore these data are provided
- are aware of your rights concerning your personal data, point out these rights to you and
respect these rights
D.B.V. DIOK is responsible for the processing of your personal data. If you have any questions about
this privacy policy or wish to contact us, please use the contact details at the bottom of this
document.

8

Processing of personal data of members
Personal data of members are processed by D.B.V. DIOK for the following purposes:
- Administrative purposes
- Charging contribution
- Information provision
- Invitations for events
- Organizing training, competition, tournaments, and events
- Doing bar shifts
The justification for processing these personal data is the consent given when joining D.B.V. DIOK.
For the purposes mentioned above, D.B.V. DIOK can ask the following personal data of you:
- Initials
- Calling name
- First name
- Insertion
- Last name
- (Mobile) phone number
- E-mail address
- Address
- Gender
- Date of birth
- Federation number
- Student number
- Type of member
- Activism within the association
- IBAN
- Direct debit authorization
Your personal data are stored by DIOK for the purpose of aforementioned processing for the
duration of the membership and two years after the termination of the membership, except for the
fiscal retention of seven years.
Your personal data can be shared with third parties if this is necessary for the execution of our
purposes. More information about this subject can be found in ‘Provision to third parties’.
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Processing of personal data of donors
Personal data of donors are processed by D.B.V. DIOK for the following purposes:
- Informing the donor via newsletter
- Collect donation from a bank account
The justification for processing these personal data is the consent given when entering into a
donorship.
For the purposes mentioned above, D.B.V. DIOK can ask the following personal data of you:
- Initials
- Calling name
- First name
- Insertion
- Last name
- (Mobile) phone number
- E-mail address
- Address
- IBAN
Your personal data are stored by DIOK for the purpose of aforementioned processing for the
duration of the donorship and two years after the termination of the donorship, except for the fiscal
retention of seven years.
Your personal data can be shared with third parties if this is necessary for the execution of our
purposes. More information about this subject can be found in ‘Provision to third parties’.
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Processing of personal data of participants in tournaments and
events
Personal data of participants in tournaments and events are processed by D.B.V. DIOK for the
following purposes:
- Sending information about the tournament or event
- Organizing and success of the tournament or event
- Invitation for next editions of the tournament or event
The justification for processing these personal data is the consent given when entering into a
tournament or event.
For the purposes mentioned above, D.B.V. DIOK can ask the following personal data of you:
- Initials
- Calling name
- First name
- Insertion
- Last name
- (Mobile) phone number
- E-mail address
- Address
- Allergy information
- IBAN
Your personal data are stored by DIOK for the purpose of aforementioned processing for the
following period:
- During the preparation for the tournament or event
- During the tournament or event
- Until the next edition of the tournament or event with a maximum storage period of two
years
Your personal data can be shared with third parties if this is necessary for the execution of our
purposes. More information about this subject can be found in ‘Provision to third parties’.
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Provision to third parties
We can provide third parties the personal data you provide us when this is necessary for the
execution of the purposes listed above.
We use a third party for:
- Taking care of (financial) administration
- Taking care of newsletters and invitations
- Taking care of information facilities
Data are provided to the following parties:
- Conscribo
- The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
- Google Inc.
We never provide data to third parties with who we don’t have a processor agreement. Naturally, we
make sure we make the necessary appointments with those processors to guarantee the security of
your personal data. Furthermore, we will never provide your data to third parties unless this is legally
required and permitted. An example of this is the police requesting data in the context of an
investigation. In such cases, we should cooperate and we are required to provide the data. We can
also share personal data with third parties when you give us written permission.
We also provide data to the national federation ‘Badminton Nederland’. This is necessary for the
organizing and success of competitions and tournaments.

Transfer of data outside the EU
We don’t provide personal data to parties located outside of the European Union unless your data is
under the protection of the Privacy Shield. Privacy Shield is an agreement between the United States
and the European Union about the way personal data is being processed and secured.

Minors
We only process personal data of minors (people under the age of 16) when written permission is
given by a parent, caretaker or legal representative.

Storage period
D.B.V. DIOK does not store personal details longer than required for the goal the details are obtained
for or is required by law.

Security
We took technical and organizational measures in order to protect your personal data against
unlawful processing, such as:
- Everyone who has access to your personal data because he/she is active within D.B.V. DIOK
has signed a confidentiality agreement
- We use a username and password for all our systems
- We make back-ups of personal data to recover these in case of physical or technical incidents
- Our volunteers are informed about the importance of the protection of personal data

Rights concerning your data
You have the right of inspection, rectification or removal of your personal data, which we received
from you. Besides you can object to the processing of your personal data (or a part of your personal
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data) by us or by one of our processors. You also have the right to have the data, you provided us
with, transferred to you or directly to a third party in your assignment. Before we can process such a
request, we may ask you to legitimize yourself.
When we process your personal data on the basis of your given permission, you always have the
right to withdraw this permission.

Complaints
If you have a complaint about the processing of your personal data, we kindly ask you to contact us
directly about this. Our apologies when we can’t find a solution together with you. You always have
the right to file a complaint to the ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, which is the supervisory authority
on the area of the protection of privacy.

Questions
If you have any questions in response to our privacy policy, please contact us!

Contact details
D.B.V. DIOK
Sportcentrum Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
bestuur@diok.nl
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