Privacyverklaring KV Eyckelkorf
Korfbalvereniging Eyckelkorf vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en dat de aan de
vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.
Persoonsgegevens
Korfbalvereniging Eyckelkorf, statutair gevestigd te Bergeijk aan de Reenstraat 9 en vindbaar onder het KvK
nummer (40236077), verwerkt persoonsgegevens voor goede uitvoer van haar diensten en wegens het
verstrekken van deze gegevens door jezelf. De volgende persoonsgegevens worden door Korfbalvereniging
Eyckelkorf verwerkt:








Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Woonplaats
Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
E-mailadres

Indien de aanlevering van gegevens geschiedt door minderjarige personen dan worden ook de volgende
gegevens opgevraagd van de wettelijk vertegenwoordiger





Voor- en achternaam
Adresgegevens
Woonplaats

Als lid of wettelijk vertegenwoordiger heb je het recht om gegevens niet aan te leveren aan de vereniging. Het niet
aanleveren kan betekenen voor de vereniging dat er geen volledige uitvoer kan plaatsvinden van de diensten die
KV Eyckelkorf aanbiedt. Het bestuur zal in contact treden met jou en kijken naar een passende oplossing.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als lid of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige van Korfbalvereniging Eyckelkorf heb je het recht om
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek indienen, voor één van deze
handelingen, kan door het sturen van een e-mail naar eyckelkorf.bergeijk@outlook.com. Vermeld in deze e-mail
het verzoek en daarbij je telefoonnummer. De verwerker van deze aanvraag wordt, alvorens de verwerking
plaatsvindt, binnen vier weken gebeld om te verifiëren of de aanvraag daadwerkelijk van diegene afkwam. Dit ter
bescherming van de privacy.
Delen met anderen
Korfbalvereniging Eyckelkorf deelt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens met de Koninklijke Nederlandse
Korfbalverbond. Dit heeft als doel tot het uitvoeren van lidmaatschap.
Er worden nimmer persoonsgegevens gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.
Intrekken toestemming
Ieder lid of de wettelijk vertegenwoordiger heeft te allen tijde het recht om toestemming voor het delen van
persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming gebeurt door het lid zelf bij het bestuur van
de vereniging via het e-mailadres eyckelkorf.bergeijk@outlook.com. Vermeld in deze e-mail het telefoonnummer
waarop je bereikbaar bent. Binnen vier weken na dagtekening van de intrekking neemt het bestuur, ter verificatie,
telefonisch contact met je op.
Website Eyckelkorf
Op onze website worden foto’s en video’s verzameld van activiteiten die plaatsvinden bij of via Korfbalvereniging
Eyckelkorf. Het kan zijn dat jijzelf of een minderjarige op één van deze foto’s zichtbaar is. Mocht je daartegen
bezwaar hebben, dan kun je een aanvraag doen tot verwijderen van deze mediabestanden dan wel het
onherkenbaar maken van jezelf of de minderjarige. Voor de minderjarige kan enkel de wettelijk
vertegenwoordiger hiervoor bezwaar maken.
Naast de website van Korfbalvereniging is er ook een Facebookpagina. Ook op deze pagina kunnen
mediabestanden gepubliceerd worden. Hierbij geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor de website.
Het bezwaar maken tegen de mediabestanden kan via eyckelkorf.bergeijk@outlook.com.
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Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de
website van Korfbalvereniging Eyckelkorf. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.
Waarom verwerkt Korfbalvereniging persoonsgegevens
Korfbalvereniging Eyckelkorf verwerkt de persoonsgegevens van leden voor de volgende doelen:
-

Het afhandelen van de (contributie)betaling(en)
Het kunnen informeren van de leden over activiteiten in de toekomst en andere van relevante informatie
Het is noodzakelijk voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst met de leden

Gegevensbewaring
Korfbalvereniging Eyckelkorf bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om tot goede uitvoer
van de vereniging te komen. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is verplicht gesteld gedurende de
looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Deze
regel wordt door Korfbalvereniging Eyckelkorf gehanteerd.
Na afloop van deze bewaartermijn worden zowel de fysieke persoonsgegevens (indien aanwezig) en de digitale
persoonsgegevens volledig verwijderd. Dit betekent dat er geen archivering plaatsvindt van persoonsgegevens.
Beveiliging
Korfbalvereniging Eyckelkorf neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en heeft passende
maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofd wijzigen en onbevoegde
toegang te voorkomen. Mocht jij als lid of als wettelijk vertegenwoordiger de indruk krijgen dat er niet afdoende
beveiligd is, dan wil het bestuur van de vereniging vragen om dan direct contact op te nemen met het bestuur via
eyckelkorf.bergeijk@outlook.com.
Wijziging van het privacy beleid
Korfbalvereniging Eyckelkorf past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Korfbalvereniging
Eyckelkorf raadt dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal
Korfbalvereniging Eyckelkorf de leden per e-mail en/of via de website informeren.
Klacht
Ben jij het als lid of wettelijk vertegenwoordig niet eens met de gegevensverwerking, vastlegging of andere zaken
die spelen rondom persoonsgegevens dan kan er een klacht ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur zal
deze klacht binnen vier weken na dagtekening behandelen en hierop naar je een terugkoppeling geven.
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