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PROTOCOL AVG 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 
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Privacyverklaring:  www.SBDG.eu 

Schietbond Dinxperlo – Gendringen (Schietbond SBDG), statutair gevestigd te Dinxperlo, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 

Contactgegevens: 
gerardbruggink@gmail.com 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Schietbond SBDG verwerkt geen via deze website verkregen gegevens.  
Als (voormalig) lid van Schietbond SBDG dien je er wel rekening mee te houden dat je naam op 
diverse uitslagen van competities en bekerwedstrijden vermeld staat; dat geldt ook bij vermelding 
van de prijswinnaars in nieuwsberichten. Met name bij bekerwedstrijden, afsluitende finales en de 
jaarlijkse prijsuitreiking / feestavond worden zo nu en dan foto’s gemaakt die op de website 
worden getoond. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor de jaarlijkse competitie 
van schietbond Dinxperlo-Gendringen verwerken: 

• Lidnummer, voorletters en achternaam; soms (naar opgave) de voornaam;  

• Adresgegevens van bestuursleden van aangesloten verenigingen (niet verplicht);  

• Telefoonnummer(s) van teamleiders en bestuursleden van aangesloten verenigingen;  

• Emailadressen van teamleiders en bestuursleden van aangesloten verenigingen;  

• Emailadressen van andere leden die zelf ook uitslagen willen ontvangen.  
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
Verwerking van bijzondere / gevoelige persoonsgegevens is niet van toepassing.  
 



Waarom wij persoonsgegevens verwerken: 
Verwerking van via deze website verkregen persoonsgegevens is niet van toepassing.  
Schietbond SBDG verwerkt voor de competitie benodigde persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: 
Samenstelling van het competitieboekje (slechts deels, zonder persoonsgegevens, op de  
website gepubliceerd)  
Vermelding uitslagen, deels via mail en in ieder geval via de website, van de competitie. 
Nieuwsberichten met genodigden voor finales;  
Uitnodigingen voor deelname aan diverse schietwedstrijden; 
Nieuwsberichten met persoonlijke prijswinnaars; 
Een aantal leden van Schietbond SBDG neemt deel aan de kampioenschappen van de 
gemeente Oude IJsselstreek en KSNA: nieuwsberichten met team en persoonlijke resultaten van 
deze schutters. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming: 
Geautomatiseerd verwerking en besluitvorming van via deze website verkregen 
persoonsgegevens is niet van toepassing.  
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Uitslagen en verslagen van evenementen worden oneindig lang op deze website bewaard. 
Website www.SBDG.eu is immers het nieuwsmedium en archief voor uitslagen en foto’s van 
evenementen, georganiseerd door Schietbond SBDG en/of bij haar aangesloten leden.  
Het bestuur / competitieleiding bewaart ook oudere ledenlijsten. Omdat dezelfde informatie ook  
jaarlijks via het competitieboekje onder alle leden wordt verspreid heeft opschonen niet veel zin.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden: 
Het delen van persoonsgegevens met derden is niet van toepassing.  
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 
Op onze website worden geen cookies of vergelijkbare technieken toegepast. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Verwerking van via deze website verkregen persoonsgegevens is niet van toepassing.  
Alle persoonsgegevens zijn in te zien via het jaarlijks op papier verstrekte competitieboekje. Dit  
wordt gevuld aan de hand van jaarlijks, voor de competitie door de secretarissen / 
wedstrijdleiders, aangeleverde lijsten met bestuurs- en teamsamenstellingen (inclusief 
teamleiders).  
Data in uitslagen (alle pdf) kan niet worden aangepast. Op verzoek kunnen persoonlijke 
passages worden verwijderd. Daartoe kun je een mail richten aan onze contactpersoon.  
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Beveiliging van persoonsgegevens is niet van toepassing. 
Verwerking van via deze website verkregen persoonsgegevens is niet van toepassing.  
Vanuit de competitie beschikbare persoonsgegevens zijn beperkt tot voorletter(s), voornaam, 
achternaam. Vanuit deze website is het niet mogelijk andere persoonsgegevens te benaderen; 
we beschikken niet over een loginmogelijkheid. 
 
 
 

 
 
 
  



 

Schietbond “Dinxperlo - Gendringen” 
 

Opgericht op 18 januari 1955, KvK nummer 40124170 
Website www.sbdg.eu 

 
 

 
 

MEMORANDUM 
 

 

AAN: AANGESLOTEN LEDEN 
VAN: SCHIETBOND DINXPERLO – GENDRINGEN  
ONDERWERP: TOESTEMMING GEBRUIK NAW GEGEVENS 
DATUM: 25 april 2018 

  
 

Inleiding 
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
Hierdoor vallen veel door de Schietbond Dinxperlo – Gendringen gebruikte gegevens sneller 
onder de privacywet. Schietbond Dinxperlo – Gendringen (SBDG)heeft geïnventariseerd wat 
door SBDG aan informatie wordt genoteerd en waarvoor. Als gevolg van de AVG dient SBDG 
een aantal acties te ondernemen. Eén van die acties is het verkrijgen van toestemming voor de 
verwerking van de NAW gegevens van de leden van uw schietvereniging voor intern gebruik . 
Deze informatie is benodigd voor de communicatie tussen SBDG en de leden van uw vereniging 
en uw schietvereniging anderzijds. 

 

Registratie 
De NAW gegevens worden binnen SBDG in de ledenadministratie en in de wedstrijdadministratie 
opgeslagen, het zogenaamde verwerkingsregister. Alleen de bestuursleden van SBDG hebben 
toegang tot dit besloten deel.  
 

Toestemming 
Hoewel de gegevens van uw leden en bestuursleden reeds bij SBDG bekend zijn, dient op 
grond van de AVG alsnog door uw schietvereniging toestemming te worden gegeven voor het 
gebruik van deze NAW gegevens. 
 

 
Ondergetekende, in zijn/haar hoedanigheid van: 
 
O voorzitter / O secretaris / O penningmeester / O ledenadministrateur 
 
geeft hierbij namens de schietvereniging toestemming voor het gebruik van de NAW 
gegevens van de leden van schietvereniging 
 
Schietvereniging:   ……………………………….……………………………….  
 
Datum:        ……………………………………………………………….  
 
Naam en voorletters :  ………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening  :     ………………………………………………………………. 


