Privacyverklaring IJsvereniging Leek.
Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, in
werking getreden. Ter vervanging van de oude Wet bescherming persoonsgegevens.
Dit is de privacyverklaring van IJsvereniging Leek, gevestigd te Bolster 8 te Tolbert,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40023538.
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: secretaris@ijsverenigingleek.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Administratie en
automatische incasso










voornaam
achternaam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
geboortedatum
betaalgegevens
bankgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

Gedurende de looptijd
van de overeenkomst
en tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.






secretaris
penningmeester
ledenadministratie
bank

Vervaardigen
lidmaatschapskaarten




N.A.W. gegevens
contributiebedrag

Uitvoering van de
overeenkomst

Zolang men
aangemeld is.




ledenadministratie
drukkerij

Versturen digitale
berichten





voornaam
achternaam
e-mailadres

Uitvoering van de
overeenkomst

Zolang als men
aangemeld is.




secretaris
ledenadministratie

Versturen berichten
van derden





Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Toestemming

Zolang als men
aangemeld is.




Andere verenigingen
KNSB

Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren



Toestemming

Iedere keer dat onze
website bezocht
wordt. Deze gegevens
worden zo snel als
mogelijk
geanonimiseerd.




Websitebeheer
Analytics tools



Cookies (zie voor meer
info het sub kopje
Cookies)
IP-gegevens







Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Toestemming

Zolang als de
toestemming niet is
ingetrokken.

Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een
reünie of bijzondere
gebeurtenis.

NVT

IJsvereniging Leek verwerkt uw persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale weten regelgeving.

IJsvereniging Leek heeft deze gegevens nodig om het werk goed te kunnen uitvoeren en
overeenkomsten te kunnen nakomen. IJsvereniging Leek gebruikt deze gegevens voor:




Het vervaardigen van lidmaatschapskaarten.
Het controleren van betalingen.
Het bevestigen van een opzegging van het lidmaatschap.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt IJsvereniging Leek uw persoonsgegevens alleen aan
derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die IJsvereniging Leek
met u heeft, tenzij IJsvereniging Leek wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te
verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een
overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
IJsvereniging Leek verkoopt uw gegevens niet aan dienstverleners of andere derde partijen.
Met externe dienstverleners worden overeenkomsten afgesloten waarin afgesproken wordt
wat ze met de gegevens mogen doen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht IJsvereniging Leek te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij
IJsvereniging Leek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen,
verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u
wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal IJsvereniging Leek deze verwijdering
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van IJsvereniging Leek
hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
IJsvereniging Leek geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens,
IJsvereniging Leek behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van
die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven.
IJsvereniging Leek streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van
persoonsgegevens. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor
bestuursleden van IJsvereniging Leek, voor zover die uit hoofde van hun functie noodzakelijk
is. IJsvereniging Leek beveiligt haar systemen -naar redelijkheid- tegen verlies en/of tegen
enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. IJsvereniging Leek maakt daarbij
gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met
de stand van de techniek. IJsvereniging Leek is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig
verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige
programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van
gegevens aan IJsvereniging Leek. De IJsvereniging Leek deelt geen persoonsgegevens met
derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen, tenzij er
sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door
gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

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

Cookies
Wij gebruiken cookies voor het verbeteren en analyseren van onze site. Bezoekt u onze
website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Om u meer service te bieden bij het
bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige
technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker
in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of
dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden
ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij
cookies zien hoe vaak hun sites en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. Verder
maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en
adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties
kunnen laten zien. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen
interesses.
Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment
verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internet
browser. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw
uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn
niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet
op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel
opgebouwd. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Daarvoor moet u de
(standaard)instellingen van uw browser aanpassen.

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

Wijziging van het privacy beleid
IJsvereniging Leek 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. IJsvereniging Leek raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal IJsvereniging Leek er alles aan doen u per e-mail
en via de websites te informeren.

Foto’s website en social media
IJsvereniging Leek publiceert foto’s van evenementen op de websites van de vereniging en
sociale netwerksites van de vereniging met daarop bezoekers die op dat moment van het
evenement deel uitmaken, deze foto's worden zonder toestemming gepubliceerd, uit
privacyoverwegingen worden er geen namen bij de foto's gezet. Wanneer er bezwaar tegen
is dan kunt u dit kenbaar maken via de secretaris.

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

Verantwoordelijke:

Robbert van Egmond

E-mail:

secretaris@ijsverenigingleek.nl

Telefoonnummer:

06-19412041

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

