Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Skeelerclub Oldebroek en omstreken, gevestigd te
Stouwdamsweg 12, 8096BB Oldebroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 40094873, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement
voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per
e-mail aan: penningmeester@wijheruit.nl.
De Vereniging 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:






Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:


Lid wordt;



Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:


Voornaam



Achternaam



Geslacht



Adres



Postcode



Woonplaats



Geboortedatum



Telefoonnummer



E-mail-adres



Bank



IBAN-nummer

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):


Het lidmaatschap te efectueren;



Facturen te versturen;



Contact met u op te nemen of te onderhouden.

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:


Gedurende de periode dat men lid is.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van
uw ouders of voogd te overleggen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectifcatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:


KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond).

Deze derden gebruiken de gegevens voor:


Het bepalen van de afdracht van bondscontributie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.

Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen trefen
om uw gegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn genomen:


We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op al onze systemen;



Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.

Foto’s
Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie
publiceren op onze website, Facebook-pagina en Twitter-pagina, tenzij u daartegen
uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid
hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de
betrefende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van de privacyverklaring
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op
de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden
opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via
de websites te informeren.

Klachten / Vragen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen
wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming.
Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft
neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging
wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt
u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:

Edwin Bossenbroek

E-mail:

penningmeester@wijheruit.nl

Telefoonnummer:

06-47801060

