Privacybeleid DCT Schoonebeek
Wanneer je lid wordt van onze vereniging, hebben we je gegevens nodig voor onze
ledenadministratie. We springen altijd zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om en
bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben,
vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen hebt, neem dan
gerust contact met ons op via info@dctschoonebeek.nl
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld als nieuwe ontwikkelingen daarom
vragen. Het meest actuele privacybeleid vind je op onze site: www.dctschoonebeek.nl. Wij raden
je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte
bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn
persoonsgegevens?
DCT Schoonebeek, gevestigd aan: Nieuw Amsterdamseweg 44, 7761 PC Schoonebeek, is de
verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die DCT Schoonebeek verwerkt
van iedereen die lid is van onze vereniging.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan
jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze
gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die een aanmeldformulier invult. We krijgen
de gegevens rechtstreeks van jou.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en
hoelang worden deze bewaard?
Als jij lid bent, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om contributie te innen, maar ook om
je met je verjaardag een kaart te sturen en nieuwsbrieven per mail te verzenden.
Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je
telefoonnummer.
Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten.
Op grond van de wet mogen wij de gegevens maximaal 6 maanden bewaren.
Gepersonaliseerde e-mails
We versturen geregeld een nieuwsbrief per mail. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt,
kun je dit doorgeven via de mail: info@dctschoonebeek.nl
Social media/website
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kan je lid worden van onze pagina. Hierop zetten wij
regelmatig nieuwtjes, foto’s en filmpjes. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social
media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens
worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.
Wanneer je niet wilt dat wij foto’s of filmpjes van jou plaatsen op onze social media pagina’s of op
onze website, geef dit dan door via de mail: info@dctschoonebeek.nl

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Indien het voor het inschrijven van een wedstrijd noodzakelijk is, worden er namen en
geboortedata gedeeld. Met de betreffende organisaties heeft DCT een
verwerkingsovereenkomst.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
DCT Schoonebeek neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op
organisatorisch als technisch gebied. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw
persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij
daarmee werken.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
Ouders dienen toestemming te geven voor het gebruik van lidmaatschapsgegevens. Dit geven de
ouders/verzorgers af door middel van het invullen van een aanmeldformulier.
Voor het gebruik van beeldmateriaal dienen ouders/voogd van kinderen jonger dan 16 jaar
toestemming te verlenen. Kinderen ouder dan 16 jaar geven hier zelf toestemming voor.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw
persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit
privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en
hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou
beschikbaar hebben.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd
zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens aan te vragen. Dit betekent
dat wij jouw gegevens mogen bewaren, maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal
gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de
mail: info@dctschoonebeek.nl

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.
Wanneer jij een verzoek indient, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn,
behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de
mogelijkheid om een verzoek in te dienen via: info@dctschoonebeek.nl

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens
omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor
contact op met info@dctschoonebeek.nl. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop DCT Schoonebeek met persoonsgegevens omgaat,
neem dan gerust contact op met ons. We helpen je graag.

