Privacy Policy

IJsclub Nederhorst den Berg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. IJsclub Nederhorst den Berg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich
mee dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als IJsclub Nederhorst den Berg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Verwerking van persoonsgegevens van certificaathouders
Persoonsgegevens van certificaathouders worden door IJsclub Nederhorst den Berg verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinde;
Betalingsdoeleinde;
Toegangscontrole

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De abonnement overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan IJsclub Nederhorst den Berg de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer bij calamiteiten;
E-mailadres;
Adres;
Woonplaats;
Foto (enkel voor certificaathouders);
Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Nederhorst den Berg opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 4 a 5 jaar t.b.v. eventuele verlenging.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door IJsclub Nederhorst den Berg verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinde;
Betalingsdoeleinde;
Toegangscontrole;
Uitnodigingen voor bijeenkomsten/ledenvergadering

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan IJsclub Nederhorst den Berg de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer
Adres;
Woonplaats;
Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Nederhorst den Berg opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode van het lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door IJsclub Nederhorst den Berg verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
-

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte opdrachten;
Administratieve doeleinde;
Uitnodigingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Vrijwilligersovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan IJsclub Nederhorst den Berg de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Adres (indien wens vrijwilliger)

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Nederhorst den Berg opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een vrijwilliger

Verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens van sponsors
Persoonsgegevens van sponsors worden door IJsclub Nederhorst den Berg verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
-

Uitvoering geven aan het sponsorcontract

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Het sponsorcontract

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan IJsclub Nederhorst den Berg de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-

Bedrijfsnaam;
Naam contactpersoon;;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Adres
Woonplaats
Bedrijfslogo

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Nederhorst den Berg opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers evenementen
Persoonsgegevens van deelnemers van evenementen (onder andere avondvierdaagse, Bergse
winterspelen, schoolschaatsen) worden door IJsclub Nederhorst den Berg verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
-

Informatieverstrekking en/of gerichte opdrachten;
Administratieve doeleinde;
Uitnodigingen
Competie-uitslagen op website, social media en lokale media

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan IJsclub Nederhorst den Berg de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer voor noodgevallen;
E-mailadres;
Leeftijd;
Hoeveelste deelname

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Nederhorst den Berg opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Vanaf inschrijving tot einde van het evenement.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan vrijwilligers van de IJsclub Nederhorst den Berg. De
Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming. Hieronder
vind u een drietal uitzonderingen.
Uitzonderingen:
-

Met betrekking tot de verenigingsleden worden uw gegevens ook verstrekt aan de KNSB.
Het opslaan van documenten doen wij bij Dropbox.
Competitiestanden en uitslagen worden gedeeld op onze website.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
IJsclub Nederhorst den Berg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
-

Alle personen die namens IJsclub Nederhorst den Berg van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Video- en fotobeleid
Ten behoeve van promotie van onze vereniging maken wij foto’s en video’s. Deze foto’s en video’s
publiceren wij op onze website, Flickr-pagina en social media kanalen. Tevens gebruiken wij foto’s
voor redactionele stukken. Tevens is het voor bezoekers en journalisten ook toegestaan om foto’s te
maken. Wenst u niet op de foto te staan, kunt u dit aangeven bij de fotograaf welke herkenbaar is
aan hesje. Indien u een geplaatste foto/video verwijderd wilt hebben vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen via info@ijsclubnederhorst.nl . Indien uit de e-mail direct op te maken
valt welke foto/video het betreft, verwijderen wij deze binnen 72 uur. Indien dit niet duidelijk is,
nemen wij contact op met de afzender.

Cookiebeleid
Wij gebruiken cookies om deze website te verbeteren. We willen jouw privacy waarborgen en
tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid van deze website verbeteren. Hieronder lees je wat cookies
zijn en welke cookies we gebruiken.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen cookies.

Functionele cookies
Onze website gebruikt cookies die ervoor zorgen dat de site naar behoren functioneert.
1. Onthouden van ingevulde informatie in (contact) formulieren.
2. Voorkeuren zoals taal en locatie opslaan.
3. Gewenste instellingen voor videoweergave, zoals buffergrootte en schermresolutie.

Websitegebruik cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers,
worden cookies gebruikt. Deze meten hoeveel mensen de pagina’s bezoeken. Zo zien we welke
informatie belangrijk voor je is en kunnen we deze verbeteren. Hiervoor gebruiken we cookies van
Google Analytics en hebben we met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Belangrijk om te
weten is dat het laatste octet (deel) van jouw IP-adres is gemaskeerd. Wij delen ook geen
privacygevoelige gegevens met Google en maken geen gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met Google Analytics-cookies.

Wij gebruiken cookies voor:
1. Het bijhouden van het aantal bezoekers op pagina’s van onze website.
2. Het bijhouden van de tijdsduur die bezoekers doorbrengen op onze website.
3. Het bepalen van de volgorde waarin bezoekers pagina’s van onze website bezoeken.
4. Het verbeteren van de website.

Social media cookies
De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kan je delen via social media. Voor de
functionaliteit van de deel-optie kunnen cookies worden geplaatst door Facebook, Twitter, LinkedIn
en Google.

Overige / onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in
de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als
onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten,
plaatjes of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website
getoond worden.
Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet
genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de
betreffende partij om te vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de
levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy waarborgen.
Voor alle cookies die andere partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen,
verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Wij
hebben daar geen invloed op.

Verwijderen en weigeren van cookies
Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, pas dan je browserinstellingen aan
zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de instellingen
aanpassen zodat jouw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kan
je jouw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke
browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.
Ben je ervan bewust dat als je geen cookies van onze website toestaat, wij niet meer kunnen
garanderen dat onze website volledig functioneert. Het kan zijn dat enkele functies van de site
verloren gaan of dat je bepaalde onderdelen niet meer kunt zien.
Hoe je deze instellingen kunt veranderen, verschilt per browser (Internet Explorer, Edge, Firefox,
Chrome, Safari, Opera, Mozilla, etc.). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser. Wil je
cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Wijziging verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan
deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 juli 2018.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
IJsclub Nederhorst den Berg
Blijklaan 1B
1394 KA
Nederhorst den Berg
Info@ijsclubnederhorst.nl

