RC CLUB ZOETERMEER - PRIVACY POLICY VOOR LEDEN
Dit is de privacy policy van RC Club Zoetermeer, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62331825 (hierna: "de vereniging").
Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt en voor welke
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
1.
1.1

1.2

1.3

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
de vereniging vraagt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a)
lid wordt van RC Club Zoetermeer;
(b)
zich opgeeft voor een nieuwsbrief;
(c)
via het contactformulier contact met ons opneemt.
(d)
zich inschrijft voor (club) wedstrijden
de vereniging verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a)
naam;
(b)
adres;
(c)
e-mailadres;
(d)
telefoonnummer;
(e)
leeftijd;
(f)
geslacht;
(g)
bankrekeningnummer;
(h)
gegevens over uw aankopen;
(i)
gegevens over uw gebruik van .
de vereniging gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a)
het lidmaatschap te effectueren;
(b)
nieuwsbrieven te verzenden;
(c)
contact met u op te nemen of te onderhouden;
(d)
de website te optimaliseren.

2.
2.1

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met de vereniging via info@rcc-zoetermeer.nl voor:
(a)
meer informatie over de wijze waarop de vereniging persoonsgegevens verwerkt;
(b)
vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c)
inzage in de persoonsgegevens die de vereniging met betrekking tot u verwerkt;
(d)
bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de vereniging.

3.
3.1

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
de vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
de vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

3.2
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4.
4.1

5.
5.1

DERDEN
de vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of de vereniging daartoe verplicht is op grond van
de wet of een rechterlijke uitspraak.
MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk
op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige
nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit
Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6.
6.1

MELDING AAN BETROKKENE
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7.
7.1

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt
gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

8.
8.1

EXTRA INFORMATIE OVER DE OPSLAG VAN UW PERSOONGEGEVENS
De vereniging maakt gebruik van een aantal functionaliteiten waarin uw gegevens worden
opgeslagen. Voor al deze functionaliteiten geldt dat, tenzij anders aangegeven, deze niet aan
derden worden verstrekt zoals genoemd in artikel 4.1.
Ledenadministratie:
- Wanneer u lid wordt van onze vereniging vragen wij u diverse persoonsgegevens op te
geven.
- Door het aanmelden voor lidmaatschap worden uw persoonsgegevens verwerkt via
Google documents.
- Na aanmelding worden deze gegevens opgenomen in de website zodat het lidmaatschap
gefactureerd kan worden en u hiervoor een betaling uit kunt voeren.
- Tevens wordt een klein deel van uw gegevens gebruikt om u aan te melden voor de
nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid tot opt-out, ofwel het
afmelden van de nieuwsbrief.
- Bij afmelding van de nieuwsbrief blijven uw gegevens wel beschikbaar binnen Mailchimp,
maar u ontvangst geen nieuwsbrieven meer.
- Alle in artikel 8.2 genoemde informatie is alleen toegankelijk voor het bestuur van de
vereniging.
Website van de vereniging:
- Op de website van de vereniging draaien enkele software onderdelen waarin uw
persoonsgegevens worden opgeslagen, het betreft hier:
- Een forum en een webshop, hierin zijn onderstaande gegevens opgeslagen:
- NAW gegevens
- E-mail adres
- (Mobiel) telefoonnummer
- Deel van uw bankrekeningnummer
- Lidmaatschapsinformatie

8.2

8.3

Versie 2.0

Pagina 2

8 juni 2018

Website:
- Door onze website te bezoeken worden er cookies geplaatst via onze eigen website. De
cookies afkomstig van onze website zijn alleen bedoeld om de website
gebruikersvriendelijk te maken. Bijvoorbeeld het opslaan van uw wachtwoord is hierdoor
mogelijk. Voor verdere toelichting over deze cookies verwijzen wij naar de online privacy
policy waarin u meer details leest:
- https://www.rcc-zoetermeer.nl/privacy-en-cookieverklaring/
Mollie Payments:
- Via de website kunt u betalingen doen, hiervoor maken we gebruik van een
betalingsgateway genaamd Mollie Payments, deze gateway verzameld ook
persoonsgegevens, wij verwijzen u door naar de privacy policy van Mollie voor meer
details:
- https://www.mollie.com/nl/privacy
Mailchimp:
- Via de website kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief, hiervoor maken we gebruik van
de dienstverlener Mailchimp. Deze dienstverlener verzameld ook persoonsgegevens, wij
verwijzen u door naar de privacy policy van Mailchimp voor meer details:
- https://mailchimp.com/legal/privacy/
Google Analytics:
- Google Analytics plaatst via onze website ook (third party) cookies.
- De cookies afkomstig van Google zijn bedoeld zodat wij uw surfgedrag kunnen volgen, u
kunnen voorzien van gerichte informatie.
- Google zal deze informatie tevens gebruiken om u te voorzien van gerichte reclame -en
advertenties. Voor informatie over de persoonsgegevens die door Google verzameld
worden, voor meer details:
- https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html
(My)RCM
- Via (My)RCM is het mogelijk voor de leden om in te schrijven voor (club)wedstrijden.
- In (My)RCM legt u diverse NAW gegevens vast welke benodigd zijn om deel te kunnen
nemen aan onze wedstrijden. De gegevens op de website zijn beveiligd met een
wachtwoord en https.
- Alleen het bestuur en/of de wedstrijdleiding hebben toegang tot deze gegevens.
- De gegevens blijven op deze website geregistreerd en worden geïmporteerd op de laptop
waarop de telsoftware geïnstalleerd staat. Deze laptop is met een wachtwoord beveiligd.
- Voor meer informatie over uw privacy bij MyRCM verwijzen we naar hun website. Tijdens
het inschrijven gaat u ook iedere keer opnieuw akkoord met deze regels.
- https://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=nl&hId[1]=dsv
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