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Privacy statement van Multisportclub Keep
Keep-Fit
Als je lid bent van Multisportclub Keep
Keep-Fit moeten wij persoonsgegevens van je verwerken.
verwerken In dit privacy
statement vertellen we je wat we met je gegevens doen.
Om je inschrijving te verwerken en je lid te kunnen maken van onze vereniging hebben we
persoonsgegevens van je nodig. Deze gegevens verwerken wij in onze ledenadministratie.
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, om je te info
informeren
rmeren over onze
sporten en om sporten te organiseren. In verband met de inning van de contributie geven we jouw
gegevens door aan de Rabobank. Voor het versturen van de nieuwsbrief registreren we jouw naam en eemailadres in de applicatie Mailchimp. Tijdenss evenementen of de trainingen/wedstrijden kunnen foto’s
worden gemaakt ten behoeve van promotie van onze vereniging op de website, drukwerk, social media
of andere media.
Jouw inschrijfgegevens
gegevens bewaren we tot maximaal een jaar na beëindiging van je lidmaatschap.
lidma
Daarna
worden ze verwijderd uit de ledenadministratie.
administratie. Wij zijn verplicht de financiële administratie zeven jaar
te bewaren. Bestuursstukken worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Je hebt het recht om de gegevens die wij over je verwerken in te zie
zien.
n. Als deze onjuist zijn, moeten we
deze corrigeren. Je mag ons ook vragen om je gegevens te wissen. Een verzoek om inzage, correctie of
wissing kun je sturen aan secretariaat@keepfittiel.nl. Indien je bezwaar hebt tegen een vorm van
verwerken dan kun je een
en gemotiveerd bezwaar sturen aan het hiervoor genoemde ee-mailadres.
Wij kunnen gegevens alleen wissen als er geen reden meer is om ze te verwerken.
De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Multisportclub Keep
Keep-Fit,
Fit, bereikbaar per ee
mailadres secretariaat@keepfittiel.nl of het hierboven genoemde postadres.
Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging dan kun je een
bericht sturen aan het hiervoor genoemde ee-mailadres. Als je een klacht hebt over de manier waarop we
jouw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als je ons daarvan op de hoogte stelt.
Dat kun je doen door een bericht te sturen aan bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke, via
bovenstaande contactgegevens.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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