Privacy verklaring de Goudse Peddel

Waarom een privacyverklaring?
De kano vereniging de Goudse Peddel, verder genoemd: de GP, verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren..
In de deze privacyverklaring geven wij aan over de manier waarop wij omgaan met
persoonsgegevens.
Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring
is van toepassing op alle diensten die de GP aan haar leden, adverteerders/donateurs aanbiedt.
De Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd.
Wanneer(een combinatie van) deze gegevens voor jouw herleid kunnen worden spreken we
over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres.
Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.
Ook foto’s en video worden gezien als persoonsgegevens.
Inleiding
We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt in dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring.
• Uitdrukkelijke toestemming aan jou vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens,
we doen dat bij je aanmelding als lid. en ook als je een kano bij ons wil stallen.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat veiligheid van jouw
persoonsgegevens is gewaarborgd.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij o.a. aan de adressering van de
Scheg, toezending van de nieuwsbrief, controle bij deelname aan activiteiten.
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen
en deze respecteren
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
De GP verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door of namens de GP;
• Om de Scheg te kunnen verzenden;
• Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen verzenden;
• Om contributies en donaties te kunnen innen;
• Om statistieken op te stellen, zoals in bv in het jaarverslag
T.b.v. statistiek worden de leden na de fiscale bewaartermijn geanonimiseerd door naam,
adres, geslacht, telefoon, email te verwijderen.
• Om ledenlijsten samen te stellen: voor bv toegang tot de Algemene Vergadering,
en voor het bestuur.
• Doordat de GP lid is van de TKBN, bent u ook automatisch lid van de TKBN en zullen uw
adresgegevens worden gebruikt voor de verzending van de het maandblad van de TKBN,
”de Kanotities”
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Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen
• Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres
• Geslacht en geboortedatum;
• Tbv van de jeugd hebben wij op het inschrijfformulier een bijlage zitten die desgewenst
ingevuld kan worden indien bij georganiseerde tochten of weekeinden aanvullende gegevens
nodig zijn zoals arts, dokter of dieetwensen.;
Hoe gaat de Goudse Peddel met mijn gegevens om?
De GP heeft een verwerkingsregister waarin staat beschreven welke persoonsgegevens er in ons
bezit zijn, wie deze gegevens verwerkt en waarvoor ze gebruikt worden. Daar staat beschreven
waar deze gegevens staan opgeslagen.
De GP neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Tevens staat beschreven dat uw gegevens tot 2 jaar na uitschrijving bewaard zullen blijven.
Daarnaast zullen in enkele gevallen de gegevens bewaard blijven zoals een bijzonder of
buitengewoon of ere lid.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de GP .
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar administratie@degoudsepeddel.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De Goudse Peddel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring
Het bestuur van de Goudse Peddel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
dit privacybeleid. Je kunt deze privacyverklaring inzien of opvragen.
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