Privacyverklaring ZPC Hoogeveen
Dit is de privacyverklaring van Zwem- en Poloclub Hoogeveen, statutair gevestigd te
Zuidwolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40045819, hierna te noemen: `ZPC`.
ZPC vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom
hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en
welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel
uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@zpchoogeveen.nl.
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?
ZPC verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via onze
website, telefoon, e-mail, post, WhatsApp en/of rechtstreeks. Het gaat hier om de volgende
gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum en -plaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
- E-mailadres
- (Bank)rekeningnummer
1.2 Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
ZPC heeft deze gegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die
tussen ZPC en haar leden bestaat. Wij gebruiken de genoemde gegevens voor de volgende
doeleinden:
- Inschrijving als lid bij de KNZB
- Afhandeling van uw (contributie)betaling(en)
- Onderhouden van contact met en het informeren van onze leden
- Versturen van berichten van de KNZB
- Aanmelding van clubgerelateerde activiteiten
- Verbetering van onze (digitale) dienstverlening
1.3 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
ZPC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
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INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht ZPC te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens (tenzij ZPC op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient
zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als u wenst dat uw gegevens worden verwijderd,
zal ZPC deze verwijdering doorgeven aan alle organisaties die de betreffende gegevens van
ZPC hebben ontvangen.
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
ZPC treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen
de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden
gecontroleerd.
DELEN VAN GEGEVENS
ZPC Hoogeveen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zoals de KNZB en Sportlink
Services) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in
opdracht van ZPC verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
GEBRUIK VAN COOKIES EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
ZPC gebruikt op haar website analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren
en de werking ervan te optimaliseren. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te
houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het klikgedrag
op onze website, monitoren we de hoeveelheid bezoekers en kijken we hoe lang ze op de site
blijven. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd opgeslagen, dit houdt in
dat er geen privacygevoelige data (zoals het IP-adres van uw computer) wordt opgeslagen.
WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING
ZPC past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze
website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.
Bij belangrijke wijzigingen zal ZPC haar leden daarnaast per e-mail informeren.
VRAGEN OF KLACHTEN?
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u ZPC verzoeken
tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen
via ons secretariaat: secretariaat@zpchoogeveen.nl. Bij klachten kunt u eveneens gebruik
Privacyverklaring ZPC Hoogeveen

Pagina 2 van 3

maken van dit e-mailadres. Daarnaast heeft u op grond van de AVG het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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