
 

Privacyverklaring 

Als vereniging Dart Bond Zaanstreek Purmerend (hierna: D.B.Z.P.) vinden wij privacy 

belangrijk. Gegevens die wij als vereniging verkrijgen, worden verwerkt volgens gel-

dende wettelijke regels en alleen gebruikt als omschreven in deze verklaring. 

De D.B.Z.P. stelt het belang van leden, voormalige leden en derden (zoals bezoekers van de 

website) centraal. Daarmee ook de bescherming van privacy. Vanaf 25 mei 2018 is de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Omdat de D.B.Z.P. 

gegevens verzamelt en bewerkt, leest u hier onze privacyverklaring. 

De functionaris gegevensbescherming (FG) van de D.B.Z.P. is de secretaris. 

Communicatieplatformen  

De D.B.Z.P. gebruikt een website (DBZP.nl) en een facebookaccount voor communicatie met 

leden en derden. Informatie op de website en de daaraan gekoppelde pagina’s, alsmede de 

informatie via facebook, wordt geleverd "zoals ze is". Gebruik van deze informatie is voor 

eigen risico van de bezoeker. In geen enkel geval is de D.B.Z.P. aansprakelijk voor schade die 

het resultaat zou zijn van levering, werking of gebruik van deze informatie. Alle via D.B.Z.P. 

aangeboden informatie is onder voorbehoud van typefouten. 

Website 

De website DBZP.nl wordt gehost door Amtex hostingdiensten. Voor statistische doeleinden 

worden algemene statistieken bijgehouden, zoals bezoekersaantallen. Deze worden maximaal 

2 jaar bewaard en niet met derden gedeeld. Wanneer u onze website bezoekt – en niet inlogt 

met gebruikersnaam en wachtwoord – kunnen en zullen Amtex Hostingdiensten en de 

D.B.Z.P. uw persoons- en adresgegevens niet achterhalen. Wij beschikken uit dien hoofde 

dan ook niet over persoonlijke gegevens waarvan wij u het recht kunnen toekennen deze te 

corrigeren, aanvullen, verwijderen of blokkeren. Onze website gebruikt voorts geen Social 

Media Plugins. 

Uitslagenprogramma 

Via de website is het uitslagenprogramma te bezoeken. Bezoekers kunnen daar 

competitiegegevens raadplegen, maar dit geeft geen toegang tot persoonlijke gegevens. 

Captains en reserve captains kunnen via een afgeschermde omgeving toegang krijgen tot een 

deel van het uitslagenprogramma dat wel persoonlijke informatie bevat. Het gaat om 

telefoonnummers van andere captains en reservecaptains, wat noodzakelijk is voor de 

competitie. Deze telefoonnummers zijn alleen gedurende de actuele dartcompetitie zichtbaar. 

Zie verder bij ‘Ledenadministratie’. 
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Facebook  

Het facebookaccount van de D.B.Z.P. wordt gebruikt als eenzijdig informatiekanaal. Dit 

houdt in dat de D.B.Z.P. dit alleen gebruikt om, als service, informatie met volgers (leden en 

belangstellenden) te delen. Hierbij delen wij uitsluitend algemene (dus nooit persoonlijke) 

informatie, zoals aankondigingen van toernooien en algemene ledenvergaderingen. De 

D.B.Z.P. veronderstelt bekend dat Facebook het gedrag van haar gebruikers volgt. Daar heeft 

de D.B.Z.P. ook geen controle over. Het is de verantwoordelijkheid van iedere Facebook-

gebruiker om de risico’s, verbonden aan het gebruik van Facebook, voor zichzelf af te wegen. 

Het gebruik van Facebook is niet nodig of vereist voor het lidmaatschap van de D.B.Z.P. 

Dartsforum 

Leden kunnen op aanvraag een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen voor toegang tot het 

dartsforum op de website. Op dit forum kunnen leden informatie achterlaten/delen. In 

beginsel is alle door gebruikers achtergelaten informatie voor bezoekers (ook niet-

geregistreerde bezoekers) zichtbaar. Leden zijn en blijven daarmee zelf verantwoordelijk voor 

wat zij delen. Forumberichten blijven maximaal 2 jaar online beschikbaar. Vragen of 

opmerkingen over het forum? Neem dan contact op met het bestuur. 

Ledenadministratie  

Alle gegevens die door de D.B.Z.P. worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk bewaard 

en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden 

openbaar gemaakt. De informatie die een lid uit hoofde van het lidmaatschap aan de D.B.Z.P. 

geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van 

persoonsgegevens door de D.B.Z.P. is noodzakelijk om onze dienstverlening - het organiseren 

van competities en dartevenementen - te kunnen uitoefenen. Persoonlijke gegevens van leden 

worden bewaard tot 3 jaar na dag waarop het lidmaatschap is beëindigd. 

De ledenadministratie en bestuurlijke administratie van de vereniging wordt bewaard op 

servers van Amtex hostingdiensten en Google (‘Google Drive’). Dit is noodzakelijk voor de 

werking van het uitslagenprogramma, voor bestuurlijke taken en voor back-up. De D.B.Z.P. 

heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke 

gegevens te beschermen tegen verlies of ongeautoriseerde verwerking. Wij houden alle 

informatie vertrouwelijk en maken enkel gebruik van beveiligde servers. 
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Uw rechten 

U hebt het recht de D.B.Z.P. te vragen om toegang tot uw persoonlijke data en/of om uw 

persoonlijke gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of blokkeren. Een verzoek 

hiertoe kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming (FG). 

Wanneer inwilliging van een verzoek ertoe leidt dat de D.B.Z.P. in haar optiek wordt 

gehinderd in het uitvoeren van haar taken (lees: het organiseren van competities en 

dartevenementen) dan kan het bestuur aan de inwilliging van het verzoek de (directe) 

beëindiging van het lidmaatschap verbinden. Het betrokken lid zal altijd over een dergelijk 

voornemen worden geïnformeerd en gelegenheid krijgen het verzoek in te trekken of aan te 

passen. 

Wijziging van deze privacy verklaring 

De D.B.Z.P. behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring op ieder moment en om 

welke reden dan ook te wijzigen. Daarom adviseren wij u dit deel van de website regelmatig 

te bekijken. 

Vragen 

Hebt u vragen over de wijze waarop wij persoonlijke gegevens verwerken? Neem dan contact 

op met de functionaris gegevensbescherming (FG). 
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