
Privacy Protocol BC MEERSHUTTLE -Beeldmateriaal     

 
Onderstaande Privacy Protocol heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens, foto’s en video opname en de website & overige 
sociale media pagina’s van BC Meershuttle. 
 
Maken van foto- en video-opname 
Tijdens alle, door de vereniging, georganiseerde activiteiten mogen foto- en video-opnamen gemaakt worden door leden, vrijwilligers en/of 
verzorgers, ouders en familieleden van leden, als ook door derden. Foto’s kunnen worden aangeleverd aan de PR commissie via de mail: 
PRCOM@bcmeershuttle.nl. 
 
Als u een foto aanlevert, geeft u ons automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken. Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding 
wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf. 
 
Mogelijke situatie waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: 

• Wedstrijden en (on) officiële toernooien; 

• Verenigingsactiviteiten; 

• Trainingen; 

• Activiteiten die in verband staan met BC Meershuttle. 
 
Bewaken Privacy & gebruik van opname 

• Voor zover de opname louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige 
aansprakelijkheid hiervoor. 

• Voor opnamen die bedoeld zin of gebruikt worden voor publicatie op onze website en/of onze sociale media kanalen wordt vooraf 
geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. 

• Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden (video-)opnamen te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de 
prestaties. De volledige opnamen worden enkel te beschikking gesteld aan de trainer, de coach en de teamleden omwille van dit doel. 

• Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnamen in het algemene zin of publicatie ervan, kunnen 
dit bezwaar kenbaar maken via de mail : PRCOM@bcmeershuttle.nl. 

• Het bestuur zal zich optimaal inspannen, zo goed al redelijkerwijs verwacht mag worden, aan deze kennisgeving invulling te geven. 
 
Gebruik Website & andere sociale media kanalen 
De volgende privacy regels gelden voor onze website en andere sociale media kanalen: 

• BC Meershuttle beheert de website en andere sociale media kanalen. 

• De website en andere sociale media kanalen hebben tot doel informatie te verstrekken over onze badmintonclub. Deze informatie is 
bestemd voor leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden. 

 
Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en andere sociale media kanalen berust bij de vereniging.  

• Bij de openbaring van foto’s en video’s van leden kunnen namen van leden worden vermeld. 

• Overige gegevens van leden, zoals e-mailadressen, NAW gegevens worden niet op de geplaatst op de website en/of andere sociale 
media kanalen. 

• Bij vermelding op de website van hen die bij de vereniging betrokken zijn, zullen geen NAW gegevens worden vermeld van de 
bestuursleden en commissieleden met uitzondering van de secretaris, hierbij worden alleen de adres gegevens vermeld. 

 
Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s en/of het gebruiken van (voor- en achter-
) namen van henzelf op de website, dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen 
dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van namen en foto’s op de website en/of andere sociale media 
kanalen. 
 
Website van derden 
Dit privacy Protocol is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. 
 
Wijzigingen Privacy Protocol 
De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Protocol. Het verdient de aanbeveling om dit Privacy 
Protocol geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. 
 
Vragen 
Voor vragen over dit Privacy Protocol en/of de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met 
privacy@bcmeershuttle.nl. 
 
Het protocol zal op de website worden weergegeven. 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 oktober 2019 
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