AVG privacy statement
TC Barrhopoort bewaart je persoonsgegevens alleen voor haar eigen administratie. In dit document
worden de regels die gelden voor de bescherming van je privacy nader omschreven.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Je gegevens worden voor de volgende zaken gebruikt:
e-mail verzending van nieuwsbrief, contributie inning en uitnodiging voor
ledenvergadering
andere dan de hierboven bedoelde gebruikelijk activiteiten, als deze door de
ledenvergadering zijn goedgekeurd
het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers
het doen uitoefenen van controle door de kascommissie
het doorgeven van informatie over de te rijden clubrit en het plaatsen van
aankondigingen via social media (bv. Whatsapp, Facebook e.d.), hiervoor dien je
echter zelf toestemming te geven door je aan te melden en indien je via social media
geen informatie meer wilt ontvangen, dien je jezelf ook weer af te melden.
Alleen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
naam, voornaam, voorletters, tussenvoegsel, geslacht, geboortedatum, adres,
postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s)
gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap, zoals ingangsdatum
lidmaatschap, soort lidmaatschap
bankrekeningnummer om geautomatiseerd de betaling van contributie bij de juiste
persoon vast te leggen
lidmaatschapsnummer bij de NTFU
De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan:
de NTFU, omdat bij het lidmaatschap van de vereniging automatisch het lidmaatschap
van de NTFU wordt aangegaan
de bestuursleden, hooguit 2 keer per kalenderjaar
Klootwijk Tweewielers, zij krijgen echter ALLEEN het lidmaatschapsnummer van de
NTFU, zodat controle kan worden uitgeoefend bij het verlenen van korting aan leden
van de vereniging
overheidsinstanties, echter alleen op uitdrukkelijk verzoek en geanonimiseerd
Beveiligen van persoonsgegevens:
TC Barrhopoort neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen. De gegevens worden geregistreerd op slechts 1 computer (beveiligd met
een password) en persoonsgegevens worden niet op de website opgeslagen
Specifieke regels voor de website
Surf- en klikgedrag: op de website van TC Barrhopoort wordt alleen anoniem
geregistreerd op welke items wordt geklikt om de site te optimaliseren. Er worden geen
cookies en vergelijkbare gegevens vastgelegd. Er wordt geen informatie verstrekt aan
derden.
Tijdens clubritten, vossenjachten en andere door TC Barrhopoort georganiseerde
evenementen kunnen foto’s gemaakt worden, die op de website geplaatst kunnen
worden. De gegevens/foto’s worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of
diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.
Op de website van TC Barrhopoort zijn enkele links naar websites van andere partijen
(sponsoren, NTFU) opgenomen. TC Barrhopoort draagt geen verantwoordelijkheid voor
de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou
bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt
vinden in het daarin beschreven policy beleid van de betreffende partij.
Toegestane bewaartermijn
De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het
lidmaatschap van de vereniging is beëindigd. Langer bewaren van de gegevens is
alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een
wettelijke bewaarplicht.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan:
bestuur@barrhopoort.nl
Wijzigingen:
TC Barrhopoort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy
statement. Check daarom regelmatig het actuele privacy statement op www.barrhopoort.nl

