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Businessclub BVV Barendrecht 
AVG 
 
 
Algemeen 
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook de Businessclub BVV 
Barendrecht (hierna: BC BVV) onderworpen aan de AVG. Deze regelgeving omtrent privacy 
verplicht iedere organisatie om op een passende wijze om te gaan met aan haar verstrekte 
(persoons)gegevens, iets waar de BC BVV ook zonder deze regelgeving zich voortdurend voor 
inspant. 
 
Soort informatie welke vastgelegd wordt 
Algemene informatie over de leden, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, postcode en woonplaats 
bedrijf, persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke personen die de ondernemingen die lid zijn 
vertegenwoordigen, zoals naam, functie, mailadres en telefoonnummers. Via uitingen zoals 
advertenties, sociaal media, logo’s en fotomateriaal van bijvoorbeeld bijeenkomsten kunnen 
eveneens vastleggingen plaatsvinden van individuele bedrijven en/of personen. 
Algemene informatie is veelal openbaar van karakter en is ook te raadplegen via de website van de 
BC BVV. Als u hiertegen onverhoopt bezwaren heeft, verzoeken wij u dit bij ons kenbaar te maken. 
 
Administratieve informatie over de leden, zoals factuuradres, contactpersonen, BTW-nummers, 
bankrekeningen en alle andere administratieve vastleggingen die noodzakelijk zijn om facturatie en 
incasso mogelijk te maken. 
Administratieve informatie is niet openbaar en zal ook niet openbaar gemaakt worden door de BC 
BVV. 
 
Eigendom gegevens 
Gegevens worden door de leden al dan niet in digitale vorm verstrekt en zijn en blijven te allen 
tijde eigendom van de verstrekker. De BC BVV is en wordt geen eigenaar van de gegevens en op 
verzoek zullen dan ook gegevens aangepast en/of verwijderd worden ofwel onherkenbaar gemaakt 
worden. Dit laatste geldt met name voor fotomateriaal en andere uitingen waarvan het individuele 
lid het onwenselijk acht dat die informatie openbaar geraadpleegd kan worden. 
 
Gebruik van de informatie 
De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om een ledenadministratie te voeren, 
om u te betrekken bij de activiteiten van de BC BVV, om u in de gelegenheid te stellen uw bedrijf 
te presenteren en te promoten in de ruimste zin van het woord en/of om de administratieve 
afhandeling van het lidmaatschap mogelijk te maken.  
 
Door aanmelding voor (activiteiten van) de Businessclub en of het zelf verstrekken van de 
gevraagde gegevens stemt u ermee in dat wij deze gegevens in onze administratie opnemen, 
verwerken en (periodiek) gebruiken.  
Ten behoeve van uw inschrijving bij activiteiten van de Businessclub verstrekken wij de 
noodzakelijke gegevens ook aan derden. Veelal is dit uitsluitend de partij die de activiteit 
organiseert en/of op wiens terrein de activiteit plaats vindt. Middels uw aanmelding per activiteit 
stemt u ermee in dat wij deze noodzakelijke gegevens aan de genoemde partijen verstrekken. 
 
Sommige gegevens zijn meer structureel van belang zolang uw lidmaatschap duurt en deze 
gegevens zullen dan ook gedurende die periode worden bewaard en/of bewerkt. Voor zover 
administratieve en wettelijke verplichtingen dit noodzakelijk maakt zullen deze gegevens ook 
bewaard worden gedurende een periode van 7 jaren na afloop van het boekjaar waarin uw 
lidmaatschap is geëindigd. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen uit onze administratieve 
systemen. 
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Andere gegevens zijn meer incidenteel van karakter, zoals promotionele uitingen en aanmeldingen 
voor evenementen. Deze gegevens blijven veelal uiterlijk bewaard gedurende het jaar waarop de 
uiting/aanmelding betrekking heeft. Zodra registratie van dergelijke gegevens niet langer zinvol 
wordt geacht, zullen deze gegevens verwijderd worden uit onze administratieve systemen. 
 
Het bestuur van de BC BVV gaat zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte persoonlijke 
gegevens. Een deel van de algemene informatie is bekend bij alle bestuursleden van de BC BVV, 
zoals bedrijfsnaam en persoonsnamen die bij het bedrijf horen. Administratieve informatie die 
meer van vertrouwelijke aard is, zoals het BTW-nummer van uw onderneming en het bankrekening 
nummer, is slechts binnen het bestuur bekend bij de bestuursleden die deze informatie nodig 
hebben om de aan hen toebedeelde taken op een goede wijze te kunnen uitvoeren. Het betreft hier 
de voorzitter, secretariaat en de penningmeester van de Businessclub. 
 
De vertrouwelijke gegevens van uw onderneming worden nimmer aan derden verstrekt. De enige 
uitzondering hierop kan zijn het uitwisselen van deze gegevens met de penningmeester van de 
BVV Barendrecht, welke informatie-uitwisseling noodzakelijk kan zijn om het betalingsverkeer op 
een juiste wijze administratief te kunnen afhandelen. 
 
Uw informatie wordt uitsluitend bewaard in bestanden welke pas te raadplegen zijn indien de 
gebruiker kan beschikken over een beveiligde inlog op de website en/of administratieve software. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BC BVV en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een (digitaal) bestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bcbvv.nl. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 
op uw verzoek.  
BC BVV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij het 
bestuur. Indien deze klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht 
kenbaar maken bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 


