
PRIVACY POLICY BRINIO 
 

Brinio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  

In deze Privacy policy willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met uw 

persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Brinio houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze respecteren. 

Brinio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van ons Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 

nemen kan dit schriftelijk per mail. 

Persoonsgegevens van leden worden door Brinio verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

- Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Brinio de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

- Voornaam en achternaam; 

- Adresgegevens; 

- Geslacht; 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Betalingsgegevens 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in 

ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIALMEDIA 

Ook beschikt Brinio over beeldmateriaal hierbij kunt u denken aan foto’s en of filmpjes die 

gemaakt worden tijdens uitvoeringen of wedstrijden. Het is onvermijdelijk dat er tijdens een 

evenement beeldmateriaal wordt gemaakt en dat deze op verschillende media worden 

gepubliceerd, mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u de vereniging per mail hiervan op de 

hoogte stellen. Brinio is niet verantwoordelijk voor plaatsing op sociale netwerken die niet 

door Brinio worden beheerd.   

                                          

VERSTREKKING AAN DERDEN 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de internetomgeving; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.  

 

MINDERJARIGEN 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 

jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger. 

 

BEWAARTERMIJN                                                                                                           

Brinio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

BEVEILIGING 

Brinio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brinio maakt 

gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.                                                    

 

KLACHTEN OF VRAGEN 

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.                                   

 

WIJZIGINGEN 

Brinio behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy 

te allen tijde te wijzigen. 

 

CONTACTGEGEVENS 

Brinio 

Postbus 191 

3230 AD Brielle                                                                                                                 

secretaris@brinio.nl 
  

mailto:secretaris@brinio.nl

