
Privacyverklaring Bataille 
Versie 1 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 juli 2017. 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de administratie en diensten van Bataille, adres 

Broerhuisstraat 8, 2611 GD Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

30207993. Door gebruik te maken van onze diensten en website geeft u aan het privacybeleid 

te accepteren. 

 

Bataille respecteert de privacy van alle leden, opdrachtgevers en gebruikers van haar site en 

draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. 

 

Ledenadministratie  

Alle leden moeten zich inschrijven door middel van het invullen van een schriftelijk 

aanmeldingsformulier. Hierin wordt gevraagd om de volgende gegevens met de volgende 

doelen: 

 

Type gegeven Doel Bewaard tot 

Naam Identificatie Wederopzegging (zie onder) 

Adres en woonplaats Deze zijn nodig om te 

kunnen communiceren met 

leden indien de andere 

vormen van communicatie 

niet werken. Zo kan bijv. 

gezorgd worden dat leden 

achterstallige contributie 

betalen. Ook kan op deze 

manier het vervoer naar 

opdrachten geregeld worden. 

Opzegging lidmaatschap 

Geboortedatum Alleen mensen van 17 jaar en 

ouder mogen lid zijn van 

Bataille, dus moet de 

geboortedatum bij ons 

bekend zijn. 

Opzegging lidmaatschap 

Telefoonnummer Voor communicatie, met 

name via de Whatsappgroep 

en zodat leden elkaar kunnen 

bereiken tijdens het uitvoeren 

van opdrachten 

Opzegging lidmaatschap 

Emailadres Dit wordt gebruikt voor 

officiële communicatie met 

leden, bijv. uitnodigingen 

voor ALV’s en 

contributiefacturen.  

Wederopzegging (zie onder) 

 

Wanneer een lid opzegt, worden de gegevens van dat lid verwijderd uit de ledenadministratie. 

Op het aanmeldformulier wordt aan de deelnemers gevraagd of zij er toestemming voor geven 

dat hun naam en emailadres worden bewaard door Bataille. Indien zij toestemming geven, 



worden deze gegevens bewaard in een apart centraal bestand op Google Drive. Het doel 

hiervan is om oud-leden te kunnen uitnodigen voor speciale activiteiten, zoals 

jubileumfeesten. Ook dit bestand is alleen in te zien door het bestuur.  

 

De gegevens van de leden worden met de volgende derde partijen gedeeld: 

 

Dienst Manier van delen Welke gegevens 

worden gedeeld? 

Verwerkersovereenkomst

? 

Google 

Drive 

Een bestand met de 

gegevens van alle leden 

wordt bewaard op 

Google Drive. 

De ledenlijst van Bataille 

is alleen zichtbaar voor 

de bestuursleden. 

Alle bovengenoemde 

ledengegevens. 

Hierop is de standaard 

verwerkingsovereenkomst 

van Google (Data 

Processing and Security 

Terms) van toepassing. 

HEMA-

bond 

Een Excel-bestand met 

gegevens wordt gedeeld 

met de HEMA-bond, om 

de contributie voor de 

HEMA-bond te innen. 

De HEMA-bond geeft 

alleen de aantallen leden 

door aan de 

verzekeringsmaatschappi

j. Op deze manier 

kunnen de leden van 

Bataille deelnemen aan 

de door de bond 

gefaciliteerde 

verzekering. 

Naam, adres, 

woonplaats en 

geboortedatum 

Op dit moment is nog geen 

verwerkersovereenkomst 

afgesloten met de HEMA-

bond, omdat de bond haar 

eigen privacybeleid nog 

niet op papier heeft gesteld. 

Hier wordt in de toekomst 

verder aan gewerkt.  

Whatsapp Alle leden van Bataille 

worden lid van de app 

Bataille Mededelingen 

en, indien zij dat willen, 

van de app Taveerne. 

Bij opzegging van het 

lidmaatschap wordt de 

betreffende persoon uit 

de Whatsappgroepen 

verwijderd. 

Telefoonnummer Hierop is het standaard 

privacybeleid 

(verwerkingsovereenkomst

) van Whatsapp van 

toepassing. 

Facebook De leden van Bataille 

mogen lid worden van de 

besloten Facebookgroep 

Bataille-Leden, die wordt 

beheerd door het bestuur 

en het hoofd van de PR-

commissie. 

Bij opzegging van het 

lidmaatschap wordt de 

betreffende persoon uit 

Naam en gegevens 

die het betreffende 

lid op Facebook 

deelt. 

Hierop is het standaard 

privacybeleid 

(verwerkingsovereenkomst

) van Facebook van 

toepassing. 



de Facebookgroep 

verwijderd. 

Draaiboeke

n 

Persoonlijke gegevens 

worden intern gedeeld 

via draaiboeken bij een 

opdracht of intern 

evenement. Deze 

draaiboeken worden op 

het forum of via de 

Whatsapp.  

Naam, 

telefoonnummer, en 

indien relevant adres 

en woonplaats van de 

deelnemers aan het 

evenement. 

De draaiboeken worden 

verwijderd van het forum 

en uit de Whatsapp nadat 

het evenement is 

afgelopen.  

Forum Leden maken gebruik 

van het forum door 

middel van een 

gebruikersnaam, die voor 

de andere leden te zien 

is. Deze gebruikersnaam 

komt overeen met hun 

eigen voornaam, 

eventueel gevolgd door 

de (eerste letter van de) 

achternaam indien 

meerdere leden dezelfde 

voornaam hebben. 

Naam/gebruikersnaa

m en gegevens die 

het betreffende lid op 

het forum deelt. 

De naam (gebruikersnaam) 

en posts van een gebruiker 

blijven zichtbaar op het 

forum, ook nadat iemand 

het lidmaatschap heeft 

opgezegd, tenzij het ex-lid 

een verzoek doet om de 

posts te verwijderen. 

 

Zomercursusadministratie 

Alle deelnemers aan de zomercursus moeten zich inschrijven door middel van het invullen 

van een online aanmeldingsformulier in Google Docs. Hierop is het standaard privacybeleid 

(verwerkingsovereenkomst) van Google Docs van toepassing. Hierin wordt gevraagd om de 

volgende gegevens: 

 

Type gegeven Doel Bewaard tot 

Naam Identificatie Wederopzegging (zie onder) 

Adres en woonplaats Deze zijn nodig om te 

kunnen communiceren met 

deelnemers indien de andere 

vormen van communicatie 

niet werken. Zo kan bijv. 

gezorgd worden dat 

deelnemers achterstallige 

facturen betalen. 

Direct na voltooien 

financiële afhandeling 

zomercursus 

Geboortedatum Alleen mensen van 17 jaar en 

ouder mogen deelnemen aan 

de zomercursus, dus moet de 

geboortedatum bij ons 

bekend zijn. 

Direct na voltooien 

financiële afhandeling 

zomercursus 

Telefoonnummer Voor communicatie, met 

name indien vlak voor of 

tijdens de zomercursus 

dringend contact moet 

worden opgenomen. 

Direct na voltooien 

financiële afhandeling 

zomercursus 



Emailadres Dit wordt gebruikt voor 

officiële communicatie met 

de deelnemers, bijv. de 

deelnamefacturen en het 

programmaboekje. 

Wederopzegging (zie onder) 

Medische gegevens Medische gegevens kunnen 

noodzakelijk zijn in 

medische noodgevallen. 

Direct na voltooien 

financiële afhandeling 

zomercursus 

Allergieën en dieetwensen Hiermee kan de organisatie 

rekening mee houden bij het 

koken. 

Direct na voltooien 

financiële afhandeling 

zomercursus 

Naam en telefoonnummer 

van een contactpersoon 

Indien zich een noodgeval 

voordoet en contact moet 

worden opgenomen met 

familie. 

Direct na voltooien 

financiële afhandeling 

zomercursus 

 

Deze gegevens zijn alleen in te zien door het hoofd organisatie van de Zomercursus en door 

de penningmeester van Bataille, zodat deze de facturen kan versturen. 

 

Op het aanmeldformulier wordt aan de deelnemers gevraagd of zij er toestemming voor geven 

dat hun naam en emailadressen worden bewaard door Bataille. Indien zij toestemming geven, 

worden deze gegevens bewaard in een centraal bestand op Google Drive, zodat deelnemers 

over de volgende zomercursus geïnformeerd kunnen worden. Dit bestand is alleen zichtbaar 

voor het bestuur. 

 

Opdrachtgevers 

Opdrachtgevers tekenen met Bataille een contract voor de opdracht, waarin wordt gevraagd 

om de volgende gegevens: 

 

Type gegeven Doel Bewaard tot 

Naam van de organisatie en 

contactpersoon 

Identificatie Wederopzegging (zie onder) 

Adres en plaats Om de factuur te kunnen 

versturen naar de 

opdrachtgever (indien dit niet 

per mail gebeurt) en om het 

adres waar de opdracht 

plaatsvindt te kunnen 

communiceren aan de 

deelnemers. 

Direct na voltooien 

financiële afhandeling 

opdracht 

Telefoonnummer Voor communicatie, met 

name indien vlak voor of 

tijdens de opdracht dringend 

contact moet worden 

opgenomen. 

Direct na voltooien 

financiële afhandeling 

opdracht 

Emailadres Voor communicatie, 

bijvoorbeeld voor het maken 

van afspraken omtrent de 

opdracht en het versturen van 

de factuur. 

Wederopzegging (zie onder) 



 

Na afloop van de opdracht en betaling van de factuur worden de adresgegevens verwijderd. 

Indien de opdrachtgever hier toestemming voor geeft, worden naam van de organisatie, 

contactpersoon en het emailadres bewaard in het mailprogramma van Bataille (Gmail), zodat 

contact kan worden opgenomen over een eventuele volgende opdracht. 

 

Cookies 

De website van Bataille maakt gebruik van cookies. Deze worden alleen gebruikt om te zien 

of de gebruiker ingelogd is, en indien deze inlogt, om te zien of de gebruikersnaam en 

wachtwoord juist zijn. De website van Bataille maakt geen gebruik van analytische cookies. 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden 

overgebracht naar de beveiligde servers van de webhostingdienst, VIP Internet. Hierop is het 

algemene privacystatement van VIP Internet van toepassing (https://www.vip.nl/over-

ons/privacy-statement/). 

 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 

hebben verkregen. Toestemming wordt te allen tijde schriftelijk gevraagd, via een papieren 

brief, email of Whatsapp. In dat geval wordt tevens de privacyverklaring geüpdatet. 

 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige behoeften van Bataille. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Bij iedere wijziging van de privacyverklaring worden de leden van Bataille 

hiervan op de hoogte gesteld via het forum en de Whatsappgroep. Ook wordt op de website 

vermeld op welke datum de privacyverklaring het laatst is aangepast.  

 

Inzien, veranderen en verwijderen van persoonsgegevens 

Men heeft het recht om zijn eigen persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. 

Daarnaast heeft men het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij Bataille een verzoek kan indienen via 

een email naar info@bataille-krijgskunsten.nl om zijn eigen persoonsgegevens die Bataille 

bewaart in een computerbestand naar de betreffende persoon of een ander te sturen. 
 


