PRIVACYVERKLARING Stichting Wielercomité Koudekerke
Dit is de privacyverklaring van Stichting Wielercomité Koudekerke te Koudekerke, hierna te noemen ‘het wielercomité’.
Voor het realiseren van activiteiten door het wielercomité worden persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers,
sponsoren, deelnemers en andere personen waarmee een relatie is. Deze personen worden hieronder als relatie
aangeduid.
Persoonsgegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de geldende wet- en regelgeving.
Persoonsgegevens worden beveiligd tegen verliesen en ongeautoriseerd gebruik. Enkel het dagelijks bestuur hebben
direct toegang tot de persoonsgegevens. Overige bestuursleden kunnen persoonsgegevens niet verkrijgen, tenzij de
voorzitter hier toestemming voor heeft gegeven.
Foto’s en video’s met daarop relaties die gemaakt zijn tijdens activiteiten kunnen op onze website of via onze sociale
media geplaatst worden. Bij plaatsing beoordelen wij of ze niet aanstootgevend (kunnen) zijn.
Via sterswk@gmail.com kunt u het wielercomité bereiken met betrekking tot deze privacyverklaring voor:
 Foto en/of video-opname op een door ons beheerde website/sociale media die uw privacy aantast;
 Afmelding voor nieuwsbrieven en/of wedstrijdaankondigingen;
 Informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens of voor het doorgeven van wijzigingen.
Onderstaand is weergeven met welk doel welke persoonsgegevens zijn verzameld, hoelang de persoonsgegevens worden
bewaard en wie de persoonsgegevens ten behoeve van de uitoefening van de activiteiten van het wielercomité kunnen
ontvangen.
Relatie
Deelnemers

Vrijwilligers

Sponsors

Huurders
jurybus

Overigen

Welke gegevens
 Naam
 Voornaam
 Adres
 Geboortedatum
 Geslacht
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Naam
 Voornaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Naam
 Voornaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankgegevens
 Naam
 Voornaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankgegevens
 Naam
 Voornaam
 Adres
 Emailadres

Reden
Wedstrijduitslag
Wedstrijdindeling;
Verzekering
Verzenden
wedstrijdinformatie.

Bewaartermijn
Tot einde van
seizoen waarin
wedstrijd is
verreden

Ontvangers
Wedstrijdjury en
derden ivm
verzekering,
uitslagen en
klassementen

Informatie
indelingsroosters,
wedstrijdinformatie.

Zolang men
aangemeld blijft

Nvt

Administratie
sponsorgelden;
sponsorovereenkomsten

Zolang men
aangemeld blijft

Enkel aan derden
indien dit nodig is
voor vervaardiging
sponsormateriaal

Administratie jurybus;
Huurovereenkomst
jurybus;

Zolang men
aangemeld blijft

Vrijwilliger jurybus
i.v.m. verzorgen
jurybus

Promotiemateriaal en
wedstrijdinformatie

Zolang men
aangemeld blijft

Nvt
(Groepsmail wordt
bcc verzonden)

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.
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