Privacy beleid Tourclub De Waardrenner
Tourclub De Waardrenner verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en
transparant informeren. Onderstaand geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens .
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. De gegevens die door ons worden
verwerkt zijn naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, je telefoonnummer en je
e-mailadres en voor de financiële administratie je bankgegevens. Ook worden er soms t.b.v. het
clubblad en de website foto’s gemaakt die worden gezien als persoonsgegevens.
Tourclub De Waardrenner verwerkt persoonsgegevens van leden en vrijwilligers van de bij Tourclub
De Waardrenner
Verantwoordelijk voor de verwerking en het beheer van de persoonsgegevens is de penningmeester
van Tourclub De Waardrenner, de gegevens worden vastgelegd in een spread sheet. De
penningmeester is ook verantwoordelijk voor de wijziging van de gegevens, het uitschrijven, de
contributieheffing, ledenlijst en de verjaardaglijst. Dit is ook de contactpersoon waar u uw gegevens
kunt opvragen, wijzigen, verwijderen of toestemmingen kunt intrekken. De penningmeester
verstrekt één keer per jaar een ledenlijst aan de medebestuursleden, met alleen, naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres .Er zullen alleen overzicht- of groepsfoto’s van evenementen
worden gebruikt voor plaatsing in het clubblad en de website, close up foto’s van personen zullen
niet zonder toestemming worden geplaatst. Omdat u als actief lid van Tourclub De Waardrenner ook
lid moet worden van de NTFU, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de NTFU. (zie Artikel
4 verwerkingsovereenkomst NTFU).
Als je eenmaal lid van Tourclub De Waardrenner bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij
gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te
informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. Indien de contacten verlopen via de mail, wordt
deze bij groepsmailingen verzonden onder BCC om uw mailadres voor derden geheim te houden. Er
worden door het bestuur en functionarissen onder geen beding gegevens van leden aan derden of
externe partijen verstrekt. (geheimhoudingsverklaring bestuursleden en functionarissen).
De Wegkapiteins/ uitpijlers en voorrijders van de (club) ritten beschikken alleen over de emailadressen/telefoonnummers van de groep waarmee zij de (club)ritten rijden als u deze aan hen
verstrekt (het bestuur verstrekt deze dus niet), bovendien versturen zij hun mails alleen onder BCC
zodat uw mailadres niet verder wordt verspreid. Indien u geen mailing meer van uw wegkapitein
wenst te ontvangen, kunt u dat bij hem/haar aangeven.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning
van administratieve processen rondom contributie, en het Clubblad. (de redacteur krijgt t.b.v. de
verjaardagskalender de geboortedata en aan bezorgers wordt alleen uw naam/bezorgadres gegeven)
Tourclub De Waardrenner verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens over, bijvoorbeeld IBSN
nummer, gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig offline bewaard en niet langer dan noodzakelijk (3 maanden
na uitschrijving) en dienen voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn,
verwerkt.
Voor vragen, klachten of misbruik van persoonsgegevens kun je terecht bij de penningmeester of
secretaris van de club.
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Verwerkingsovereenkomst met de NTFU.

Zie ook privacy beleid van de NTFU via NTFU.nl of Fietssport.nl

18 Mei 2018

Pagina

2

