Privacy verklaring Stichting Wijksport
Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese privacywet (AVG) in werking treden. Deze wet heeft tot doel
ieders persoonsgegevens beter te beschermen. Deze gegevens werden bij Stichting Wijksport altijd al
zorgvuldig behandeld. We nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus en volgen de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Middels deze privacy verklaring willen we u
daarover duidelijk en transparant informeren

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Om diensten te kunnen leveren maken wij (mogelijk of deels) gebruik van uw naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel bankrekeningnummer. We gebruiken de
gegevens die u ons ter beschikking stelt enkel en uitsluitend om de gevraagde diensten te verlenen.
Ook kunnen we foto’s van deelnemers aan activiteiten en evenementen gebruiken voor publicatie op
onze website of social media tenzij u daar uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar tegen aantekent
Waarvoor gebruiken we deze informatie:
Wij gebruiken deze informatie voornamelijk om reserveringen te kunnen verwerken en te bevestigen.
Ook als u zich aanmeldt als vrijwilliger voor activiteiten georganiseerd door een medewerker van
Stichting Wijksport gebruiken wij bovengenoemde informatie. Tenslotte informeren wij onze relaties en
klanten zowel telefonisch als per mail over relevante zaken. Wij zullen uw gegevens niet verkopen of
ter beschikking stellen aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming
Beveiliging van uw gegevens:
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden
en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te
beveiligen. Wanneer Stichting Wijksport wettelijk verplicht is uw gegevens aan derden te verstrekken
(bv. aan de politie in het kader van onderzoek) zullen wij dit uiteraard doen
Bewaren van uw gegevens:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of toegestaan, gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht
Privacy rechten AVG:
De AVG beschrijft een aantal rechten voor u als consument. Het recht op inzage, het recht op wijzigen
of aanvullen en het recht op beperking van de verwerking kunnen ten alle tijden door de een
medewerker aan u worden verleend. Het recht op bezwaar, het recht op geautomatiseerde
besluitvorming en profilering, het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit worden
verleend door onze functionaris gegevensbescherming (FG)/privacy-coördinator. Deze is via het
volgende emailadres te bereiken: Herke.van.der.weij@stichtingwijksport.nl
Wijzigingen, bezwaar, vragen en feedback:
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan deze
privacy verklaring regelmatig na te lezen We controleren regelmatig of we aan deze privacy verklaring
voldoen. Mocht je vragen hebben over deze privacy verklaring dan kunt u via eerder genoemd
emailadres altijd contact met ons opnemen via Herke.van.der.weij@stichtingwijksport.nl

