PRIVACY VERKLARING
Dit is de privacy verklaring van LR & PC de Develruiters, gevestigd te Heerjansdam en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40322416. Deze privacy verklaring
omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens
worden gebruikt en hoe deze worden beschermd.

1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

Wanneer je lid wordt van LR & PC de Develruiters vragen wij de volgende persoonsgegevens
van je:

1.2

(a)

Naam;

(b)

Adres;

(c)

E-mailadres;

(d)

Telefoonnummer;

(e)

Geboortedatum;

(f)

Geslacht.

Wij gebruiken deze gegevens voor:
(a)

Inschrijving als lid bij de vereniging.

(b)

Aanmelding als lid bij de KNHS.

(c)

Verzending van de factuur via ClubCollect

(d)

Registratie in het dienstensysteem www.inzetrooster.nl

(e)

Het versturen van nieuwsberichten, uitnodigingen en notulen vanuit het bestuur

2.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1

Je kunt contact opnemen met ons via leden@develruiters.nl voor:
(a)

Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken;

(b)

Vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;

(c)

Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

(d)

Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

(e)

Verzoek tot verwijdering van je gegevens.

3.

DERDEN

3.1

Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden met het volgende doel:
(a)

KNHS;

Verplichte aanmelding verenigingsleden bij de KNHS

(b)

ClubCollect;

Verzending van facturen;

(c)

Inzetrooster.nl;.

Inroosteren voor diensten;

4.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

4.1

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy verklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

4.2

Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd:
(a)

Delen met genoemde derden alleen via beveiligde verbindingen;

(b)

Versleutelde opslag van de gegevens in de Cloud beschermd met een wachtwoord;

(c)

Toegang tot gegevens is voorbehouden aan de bestuursleden en ledenadministratie;

5.

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS EN BETROKKENEN

5.1

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk
op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige
nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, worden zowel de leden
als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6.

WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

6.1

Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt
gewijzigd. Het bestuur zal de leden van een wijziging op de hoogte stellen.

