
Toevoeging aan Privacyverklaring van BC Star 

BC Star maakt tot dusver gebruik van de Privacyverklaring Bridgeclubs, die beschikbaar gesteld wordt 

door de NBB. In deze Privacyverklaring komen een aantal activiteiten van BC Star niet aan de orde. 

Daarom wordt onderstaande aanvulling op de Privacyverklaring voorgesteld. Indien de ALV hiermee 

akkoord gaat wordt deze aanvulling onderdeel van het clubbeleid m.b.t. privacy. Dit clubbeleid kan 

vervolgens, om iedere onduidelijkheid te voorkomen, aan bestaande en nieuwe leden kenbaar 

worden gemaakt.  

Praktische consequenties van deze aanvulling zijn: 

- Foto-albums ouder dan een jaar zijn alleen toegankelijk voor leden. Zij dienen hiertoe in te 

loggen met hun persoonlijke inloggegevens (NBB-lidnummer en persoonlijk wachtwoord). 

- Het inschrijfformulier voor nieuwe leden wordt aangepast. Nieuwe leden worden attent 

gemaakt op de privacyverklaring. Er wordt niet meer per persoon om toestemming gevraagd 

voor het plaatsen van foto’s of het gebruik van namen in wedstrijdverslagen. 

 

Aanvulling op het onderdeel ‘Uw relatie met ons, de Bridgebond en het bridgedistrict’ als laatste 

alinea: 

Onze club levert u daarnaast de volgende diensten: 

- In de ledenlijst van BC Star wordt, uitsluitend met uw toestemming, uw foto opgenomen. 

Deze ledenlijst is alleen toegankelijk voor leden.  

- Op de website wordt verslag gedaan van nieuwswaardige verenigingsactiviteiten, zoals 

clubavonden, externe competities, bekerwedstrijden, vergaderingen, Star Grand Cafe Tour of 

jubileumbijeenkomsten. Hierin worden namen van leden vermeld. Uitspraken van de 

protestcommissie worden geanomiseerd op de website gepubliceerd. 

- Het op de website beschikbaar stellen van foto’s van bovengenoemde nieuwswaardige 

verenigingsactiviteiten. Foto’s waarop iemand herkenbaar is afgebeeld worden op diens 

verzoek verwijderd. Foto-albums worden na een jaar met een wachtwoord beveiligd en zijn 

daarna alleen voor leden toegankelijk. Voor de Star Grand Cafe Tour geldt bovendien dat bij 

de inschrijving aan de deelnemers wordt gemeld dat er tijdens het evenement foto’s worden 

gemaakt. Er wordt de gelegenheid geboden hier vooraf bij de fotograaf bezwaar tegen te 

maken.  

 

Aanvulling op het onderdeel  ‘Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens 

verwerken’ als laatste punten: 

- Het verslag doen van clubavonden, externe competities en andere relevante 

bridgewedstrijden 

- Het jaarlijks organiseren van de Star Grand Cafe Tour 

- Het beschikbaar stellen van fotomateriaal als sfeertekening van de activiteiten die de club 

organiseert 
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