
 

Privacyverklaring B.V. Horna 
 
Biljart Vereniging Horna (B.V. Horna) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. 
Dat is vastgelegd per 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 
andere wetgevingen, zoals: Archiefwet, de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens (WBP) en de 
Telecommunicatiewet. 
 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door B.V. Horna, dan kunt u contact 
opnemen met het bestuur van B.V. Horna, via het algemene telefoonnummer 0229 215726  of via 
info@horna.nl. Het bestuur zal de eventuele vragen ter beantwoording voorleggen aan de privacy-
deskundige van B.V. Horna.  
  
Uw persoonsgegevens, waarom zijn deze nodig? 
Lid zijn van B.V. Horna brengt registratie van persoonsgegevens met zich mee. Dit dient voor het 
registreren als lid, het innen van contributie, het informeren over nieuws van en rondom B.V. Horna 
en het actief benaderen voor inzet of ondersteuning bij biljart-evenementen. Denk hierbij aan: 

 Naam 
 Geboortedatum 
 Geboorteplaats 
 Adresgegevens  
 Telefoonnummer / mobiel nummer 
 E-mailadres 
 Bankrekening (IBAN) 

 
Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
B.V. Horna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ook na opzegging van uw lidmaatschap zullen 
we uw gegevens bewaren, nadat we hiervoor toestemming hebben gevraagd. Deze gegevens 
worden dan alleen gebruikt om u te informeren over biljart-evenementen en/of bijeenkomsten. 
 
Delen met anderen 
B.V. Horna zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties of verenigingen als dit 
nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig 
hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B.V. Horna blijft namelijk verantwoordelijk voor 
deze verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur van B.V. Horna via 
het algemene telefoonnummer 0229 215726  of via info@horna.nl. 
 
Beveiliging 
B.V. Horna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende 
beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of 
gedeeld, neemt u dan contact op met het bestuur van B.V. Horna via het algemene telefoonnummer 
0229 215726   of via info@horna.nl. 
  

mailto:info@horna.nl


Meer informatie 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Recreatieschap Westfriesland 
kunt u contact opnemen met het bestuur van B.V. Horna via het algemene telefoonnummer 0229 

215726   of via info@horna.nl. 
 
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 
raadplegen. 
 
 
Namens het bestuur van B.V. Horna, 
D. Fons, 
Voorzitter a/i. 
 
<datum> 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

