
Privacybeleid: D.A.M. Dongen  
 
Privacy 

Dit is de privacyverklaring van de damvereniging D.A.M. Dongen inzake de 

gegevensverwerking van zijn leden, en mogelijke derden en het gebruik van de website. Deze 

privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de damclub door middel 

van het administratiesysteem van de vereniging en de verwerkingen via onze website alsmede 

met betrekking tot het mogelijk (toekomstig) gebruik van cookies. 

Damvereniging D.A.M. Dongen respecteert de privacy van zijn leden en derden en gebruikers 

van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft 

vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op het 

functioneren en publiceren en doorgeven van gegevens van onze leden en het gebruik van 

gegevens van mogelijke derden die in contact staan of komen met onze damclub. U dient zich 

ervan bewust te zijn dat de D.A.M. Dongen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid 

van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via 

onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer 

van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de 

URL is gewijzigd. 

Verwerken van persoonsgegevens 

Wanneer u zich aanmeldt als lid of (tijdelijke) deelnemer van onze club of clubactiviteiten 

zoals toernooien of andere activiteiten, dan vragen we (of kunnen we u vragen) u om 

persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie van 

de secretaris en mogelijk overige bestuursleden van de damvereniging. De gegevens kunnen 

tevens worden opgeslagen in het CSM systeem van EHP Makelaardij te Breda, het bedrijf van 

de huidige secretaris van de damvereniging. Het betreffende CMS systeem is externe 

beveiligde on-line netwerkomgeving (externe server) met een persoonlijke inlogcode en 

wachtwoord. Het wachtwoord wordt regelmatig aangepast.  

De persoonsgegevens van leden worden door de damvereniging worden gebruikt om leden 

aan te melden voor het lidmaatschap of andere activiteiten bij en door de KNDB (Koninklijke 

Nederlandse Dambond) en PNDB (Provinciale Noord-Brabantse Dambond). De 

persoonsgegevens van leden en derden kunnen worden gebruikt in publicaties op websites of 

uitgaves van bonds- en clubbladen, deze damvereniging en mogelijk andere damverenigingen.  

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de damvereniging D.A.M. en 

de KNDB en PNDB en andere damclubs in bijvoorbeeld het aankondigen van wedstrijden en 

publiceren van standen en verwerking in de leden)administratie. Wij verstrekken uw 

persoonsgegevens niet aan overige derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe 

verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk in het 

kader van het lidmaatschap van deze damvereniging.  



U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en te veranderen. 

Na opzegging van uw lidmaatschap zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen. In 

dat geval kunt u contact met het bestuur opnemen.  

Bewaartermijn 

D.A.M. Dongen bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de 

doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

Cookies 

Deze website van D.A.M. Dongen maakt nog geen gebruik van cookies.  

 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij 

wijzigingen door de damvereniging D.A.M. Dongen Het is daarom raadzaam om regelmatig 

deze privacyverklaring te raadplegen. 

30 maart 2018 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 

privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

D.A.M. Dongen 

Speellokaal:  

De Salamander 

Belgielaan 2a 

5101 ZG Dongen 

Website: http://dammendongen.nl/   

 

 

 

https://www.kvk.nl/service-en-contact/

