
 

Privacyverklaring van Windsurfclub Beekse Bergen (WSCBB) 

  

Algemeen 

WSCBB hecht waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van uw lidmaatschap of 

deelname aan een activiteit bij WSCBB. 

 

Derden 

WSCBB zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan 

derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of WSCBB daartoe op grond van de wet 

toe verplicht is. WSCBB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze 

waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.  

 

Bewaartermijn 

WSCBB bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de 

doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de 

wettelijke verplichtingen. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Door lid te worden van WSCBB of informatie aan te vragen,  laat u uw 

(persoons)gegevens bij WSCBB achter. Op het inschrijfformulier vragen wij uw naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden 

gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen.  Daarnaast vragen wij u 

om uw geboortedatum in te vullen. Dit gegeven wordt gevraagd met het doel om het 

tarief te bepalen en om Gemeentelijke subsidie aan te vragen.  Tevens vragen wij uw 

bankrekeningnummer om het lidmaatschapstarief automatisch te incasseren.  

 

Doeleinden verwerking 

De persoonsgegevens die WSCBB verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de 

volgende doeleinden: 

- Uw lidmaatschap; 

- het volgen van windsurf-en/of suplessen; 

- het uitvoeren van activiteiten voor leden.  

-  

WSCBB kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen 

op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw 

persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u WSCBB daarvoor ondubbelzinnig 



toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u 

per e-mail of anderszins een vraag aan WSCBB stelt.  

 

De Nieuwsbrief 

Leden van WSCBB ontvangen een paar keer per jaar een Nieuwsbrief waarin u 

geïnformeerd wordt over de activiteiten die gepland zijn of mededelingen vanuit 

bestuur en/of commissies.  

 

Wijzigingen 

WSCBB behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst 

moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van 

WSCBB. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u 

regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.  

WSCBB kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet 

vermeld staan in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij met u contact 

opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op 

de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van 

persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens 

voor die doeleinden te weigeren. 

 

Hyperlinks 

Indien er op deze website een link wordt geplaatst naar andere websites (hyperlinks) 

is deze privacy- en cookieverklaring niet van toepassing op de gelinkte websites.  

 

Social media 

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals Facebook , Instagram en 

Pinterest. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze 

website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over 

deze cookies vindt u op de website van Facebook, Instagram en Pinterest. 

 

Vragen en rechten 

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw 

(persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u . Wij 

zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering 

binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk 8 weken na uw 

verzoek. 

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw 

persoonsgegevens (voor marketingdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens 

onrechtmatig worden verwerkt.  

Bovenstaande verzoeken kunt u per e-mail richten aan info@bbsurfer.com. 

mailto:info@bbsurfer.com


Vragen 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit 

vanzelfsprekend graag. 

 

Contactgegevens 

WSCBB  

Postbus 4266, 5004 JG Tilburg 

E: info@bbsurfer.com 


