Privacy statement PV ons Genoegen
De persoonsgegevens van een enkele Nederlandse burger komen in honderden gegevensbestanden
voor. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, in de volksmond vaak Wet Bescherming
Privacy genoemd) stelt eisen aan organisaties die deze gegevensbestanden beheren. Wanneer
anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en
video’s worden gezien als persoonsgegevens.
De volgende vereisten zijn van toepassing op ledenadministraties van verenigingen en clubs:






toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens;
juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens;
beveiligen van de lidgegevens;
op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;
uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Postduiven Vereniging “Ons Genoegen” te Zevenbergen hecht veel waarde aan het beschermen van
uw privacy en (persoons)gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PV Ons Genoegen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:






Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Foto’s.

Waarom we gegevens nodig hebben
PV Ons Genoegen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:





Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Voor informatief gebruik van duivenliefhebbers Nederland breed m.b.t. de ringenlijsten;
Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier volgens de regelgeving toe verplicht zijn, zoals
bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor o.a. CC de Westhoek, Fond Union de Blauwe
Doffer, Brabant2000, Fondclub Zuid-Nederland, NPO.

Publicatie foto’s en video’s
PV Ons Genoegen maakt opnames van foto’s en video’s tijdens verschillende gelegenheden bijv.
feestavonden, kampioenschappen, tentoonstelling. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en
video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen ondervinden. Toch vinden wij
belangrijk toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s.

Hoe lang we gegevens bewaren
PV Ons Genoegen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij
langer moeten bewaren omdat de wet-/ regelgeving ons dit verplicht.

Delen met anderen
PV Ons Genoegen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze lidmaatschap met jou of om te voldoen aan de aan ons gestelde regelgeving.

In kaart brengen websitebezoek
PV Ons Genoegen gebruikt geen cookies.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
ons secretariaat elly.pruijsen@planet.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Beveiliging
PV ons Genoegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons secretariaat
elly.pruijsen@planet.nl

