
*English below dutch*

Beleid registratie persoonlijke gegevens BFrisBee2’s

Laatste inhoudelijke aanpassing: augustus 2021
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG) ingegaan. In dit document staat de wijze waarop de BFrisBee2’s
omgaat met persoonlijke informatie. Bij het aangaan van het lidmaat-
schap van de BFrisBee2’s worden om persoonlijke gegevens gevraagd
welke zullen worden bewaard, namelijk

• Naam

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geboortedatum

• Geslacht

• Studentennummer/sportkaartnummer

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het lidmaatschap en dienen be-
waard te worden voor onder andere: facturering, verantwoording aan het Radboud Sportcen-
trum, registratie bij de Nederlandse Frisbee Bond, deelname aan competities en toernooien,
aanvraag van subsidies, etc.

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen en kunnen enkel worden ingezien door het
bestuur van de BFrisBee2’s en de door hen gemachtigde leden. Foto’s van leden die tijdens
bijvoorbeeld competitiedagen of activiteiten zijn gemaakt mogen door de BFrisBee2’s worden
gebruikt. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt.

Na het beëindigen van het lidmaatschap blijven in verband met archivering persoonlijke
gegevens bewaard. Deze gegevens worden gebruikt om oudleden op de hoogte te kunnen
houden van bijvoorbeeld een lustrumactiviteit.

Ieder persoon heeft het recht om aan te geven dat het niet langer gewenst is de opgeslagen
persoonlijke gegevens te bewaren nadat het lidmaatschap is beëindigd.



Policy registration personal data BFrisBee2’s

Latest content adjustment: augustus 2021
From the 25th of May 2018, the GDPR (General Data Protection

Regulation) has come into effect. The way of handling of the BFrisBee2’s
can be found in this document. When someone signs up as a member
of the BFrisBee2’s, some personal data is required, which will be saved,
namely:

• Name

• Adress

• Phone number

• E-mail adress

• Date of birth

• Gender

• Student number/sportscard number

This data is necessary for processing the membership and needs to be saved for for
example: billing, justification to the Radboud Sportscentre, registration with the Dutch
Frisbee Federation, participation in competitions and tournaments, application for subsi-
dies, etc.

All personal data is stored securely and can only be accessed by the board of the BFris-
Bee2’s and the by them authorised members. Photos of members, taken during for example
competition days or activities, can be used by the BFrisBee2’s. One can object to this.

After ending the membership, personal data will be kept for archiving purposes. This
data will be used to be able to inform former members about for example a lustrum activity.

Every person has the right to indicate that it is no longer desirable to keep the stored
personal data after the membership has ended.


