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Privacyverklaring 
Honk- en softbalvereniging BSC The Rangers (verder genoemd ‘The Rangers’), gevestigd op 

sportcomplex ‘Nes Noord’ aan deLeng 20 te Schagen is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Voor vragen of opmerkingen inzake deze privacyverklaring: 

BSC The Rangers t.a.v. Bestuur 

Sportcomplex ‘Nes Noord' 

Leng 20 

1741 RP Schagen 

of 

info@therangers.nl 

Verwerking Persoonsgegevens 
Voor de uitvoering van haar taken is het noodzakelijk dat The Rangers persoonsgegevens verwerkt. 

Door lid te worden van onze vereniging stem je er mee in dat The Rangers de volgende 

persoonsgegevens verzameld: 

Van leden, bondsleden of verenigingsleden, verzamelen wij minimaal de volgende gegevens; 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonummer(s) 

• E-mailadres(sen) 

• KNBSB Relatiecode 

• Pasfoto 

Van minderjarige leden (personen jonger dan 16 jaar) verzamelt The Rangers aanvullende gegevens; 

• Voor- en achternaam van ouders/verzorgers 

• Telefoonnummer(s) van ouders/verzorgers 

• E-mailadres van ouders/verzorgers 

The Rangers verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van zakelijke relaties als dit voor de uitvoering van de 

overeenkomst met de vereniging van toepassing is, bijvoorbeeld sponsoring. 

Van relaties verzamelen wij, naast de zakelijke contactgegevens van de organisatie waar de relatie 

werkzaam voor is, de volgende persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam 

Verwerking 
The Rangers verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden: 

• Uitvoeren van de overeenkomst tussen The Rangers en het lid 

• Noodzakelijke aanmelding bij de KNBSB 

• Beheer ledenadministratie 

• Facturatie contributie 
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• Informeren over onze dienstverlening en aankomende evenementen zoals de ALV 

Bewaartermijn 
The Rangers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor gegevens worden verzameld, dan wel door de wet vereist. 

Na de wettelijke termijn kunnen wij beperkte contactgegevens bewaren met als doel (oud)leden uit 

te nodigen voor jubilea of bijzondere verenigingsactiviteiten. Afzien van deze contactmomenten kan 

via ledenadministratie@therangers.nl of door te reageren op de (digitale) uitnodiging. 

Delen van persoonsgegevens 
Voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 

verplichtingen is het noodzakelijk voor The Rangers persoonsgegevens te delen met verschillende 

partijen: 

• Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) voor de registratie van jouw 

bondslidmaatschap. Alle persoonsgegevens en ook sport gerelateerde gegevens worden met 

de KNBSB gedeeld via Sportlink. 

• Sportlink Services B.V. is onze, door de KNBSB aangewezen, dienstverlener voor het 

administreren van onder andere de ledenadministratie. 

• Andere honk- en softbalverenigingen in geval je van The Rangers overschrijft naar een 

andere vereniging. Alle in de ledenadministratie opgenomen persoonsgegevens worden 

gedeeld met de vereniging waar je naar overschrijft. 

• Andere leden van The Rangers voor het uitoefenen van hun taken zoals coaches, trainers, 

wedstrijdsecretarissen om contact te houden met leden inzake training, wedstrijden, 

afgelastingen, verenigingstaken, etc. 

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen 
Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf aangepast worden via de Sportlink App. Hier kan 

ook het privacy niveau naar wens aangepast worden. Standaard is deze ingesteld op “Afgeschermd”. 

Naast eerder benoemde noodzakelijke gegevens kan de gebruiker een aantal additionele 

persoonsgegevens toevoegen in de Sportlink App, zoals: 

• Pasfoto 

• Nationaliteit 

• Etc. 

Deze gegevens zijn niet noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en 

The Rangers en zullen niet gevraagd worden. Vrijwillig aangevulde persoonsgegevens worden met 

dezelfde voorwaarden behandeld worden als bovengenoemde. 

Een ieder heeft het recht om zijn/haar eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen, mits dit niet de uitvoer van de overeenkomst onmogelijk maakt. Een ieder heeft het 

recht eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 

de verwerking van persoonsgegevens door The Rangers.  

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens, verzoek tot 

intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kunnen ingediend 

worden via ledenadministratie@therangers.nl. 
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The Rangers wil gebruikers er op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cameratoezicht 
Binnen en rondom de accommodatie van The Rangers hangen beveiligingscamera’s. Deze camera’s 

dienen enkel voor de veiligheid van The Rangers en haar bezoekers en worden niet voor 

entertainment gebruikt. Beelden van deze camera’s worden niet langer bewaart dan strikt 

noodzakelijk. 

Foto’s of filmpjes 
Rangers is verplicht haar gebruikers expliciet toestemming te vragen voor het plaatsen van 

beeldmateriaal van leden op social media. Gebruikers zijn te allen tijde gemachtigd deze 

toestemming in te trekken door contact op te nemen met ledenadministratie@therangers.nl. 

Indien (een ouder- of verzorger van) een gebruiker media (bijvoorbeeld foto of filmpje) tegenkomt 

op de officiële kanalen van de vereniging (www.therangers.nl, de officiële Facebook pagina, de 

officiële Instagram pagina, etc.) waar hij/zij zelf of zijn/haar kind opstaat en dit liever niet heeft, kan 

hij/zij bezwaar maken en de foto of het filmpje laten verwijderen. The Rangers is niet aansprakelijk 

voor media op andere pagina’s en/of platformen die door anderen beheerd worden. 

Cookies 
The Rangers gebruikt enkel technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken 

op de privacy van de gebruiker. Gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van 

de website, statistieken en gebruiksgemak van de bezoeker. Afmelden voor cookies is mogelijk door 

de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Wijzigingen 
The Rangers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien 

The Rangers een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop 

persoonsgegevens worden verwerkt wordt dit via gangbare media gecommuniceerd. 


