Privacyverklaring ZRZV Isala – versie 25 mei 2018

De Zutphense Roei- en Zeilvereniging Isala (hierna Isala) vindt het belangrijk om zorgvuldig en veilig om te gaan met de
persoonsgegevens die we registeren en de manier waarop we die gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je vastleggen en met welk doel. Ook is hierin
aangegeven tot wanneer we deze gegevens bewaren en welke rechten je hebt met betrekking tot de geregistreerde
gegevens.
1.

Welke gegevens legt Isala vast en waarom?
Isala legt uitsluitend de gegevens vast die minimaal nodig zijn voor de overeenkomst met jou. Dat kan een
lidmaatschap zijn, maar ook een donateurschap, sponsorschap, vriendenovereenkomst of een andere verbintenis
waarvoor het nodig is om gegevens van je te registeren.
Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor contact met jou rond de overeenkomst, voor het afhandelen van
betalingen en om je te voorzien van informatie over Isala.
Isala gebruikt geregistreerde gegevens alleen maar voor het doel waarvoor je ze ter beschikking hebt gesteld en
geeft deze nooit aan anderen door.

2.

Toestemming
Door je gegevens aan Isala ter beschikking te stellen worden ze geregistreerd en gebruikt zoals beschreven in
deze privacyverklaring. We gaan er van uit dat we je daar geen aparte toestemming meer voor hoeven te vragen.
Een uitzondering is de registratie van gegevens van personen onder de 18 jaar. Daarvoor wordt altijd toestemming
gevraagd aan ouder(s) of verzorger(s).

3.

E-mail
Voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou en voor een goed functioneren van de vereniging stuurt Isala emailberichten aan het door jou opgegeven e-mailadres. We gaan er van uit dat je hiermee akkoord gaat. Maar via
het e-mailadres afmeldenmail@zrzv-isala.nl kan je altijd (gedeeltelijke) stopzetting van deze e-mailberichten
aanvragen.

4.

Beeldmateriaal
Isala gebruikt foto’s van verenigingsactiviteiten en video’s van trainingen op de website, in nieuwsbrieven, in
mailingen en op social media. Doel is om hiermee publicaties te illustreren en een aantrekkelijk beeld van de
vereniging te geven. In dit beeldmateriaal kunnen mensen herkenbaar in beeld komen. De Isala Redactie selecteert
zorgvuldig welk beeldmateriaal wordt gepubliceerd. Een eventuele klacht of verzoek tot verwijdering van bepaalde
beelden kan je richten aan redactie@zrzv-isala.nl. De Redactie zal dan met je overleggen hoe je klacht of verzoek
het beste kan worden afgehandeld.

5.

Bewaartermijn
Je gegevens blijven geregistreerd zolang de overeenkomst tussen jou en Isala van kracht is. Daarna vernietigt Isala
jouw geregistreerde gegevens. Een uitzondering vormen de gegevens van roeiende leden. Die blijven na afloop
van het lidmaatschap nog twee jaar bewaard in een oud-ledenbestand voor communicatie- en statistische
doeleinden.

6.

Beveiliging
Isala heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de beveiliging van geregistreerde gegevens.
Zo hebben alleen geautoriseerde leden van bestuur en commissies toegang tot deze gegevens. En dan nog
uitsluitend tot de gegevens die zij voor hun taken nodig hebben. Alle geautoriseerde leden hebben een
geheimhoudingsplicht.
Met de leverancier van ons verenigingspakket e-Captain hebben wij een overeenkomst gesloten waarin onder meer
de technische beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen.
Isala registreert gegevens uitsluitend in Nederland.

7.

Rechten
Zolang jouw gegevens bij Isala staan geregistreerd heb je altijd het recht op inzage, wijziging en verwijdering van
de vastgelegde gegevens. Een mailtje naar ledenadmin@zrzv-isala.nl is hiervoor voldoende. Je verzoek wordt zo
snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd.

8.

Datalekken
Isala doet er alles aan om te zorgen dat jouw geregistreerde gegevens niet in handen van onbevoegde derden
komen. Gebeurt dit onverhoopt toch, dan is er sprake van een datalek. Isala handelt in dat geval volgens de
richtlijnen en verplichtingen die de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor heeft opgesteld.

9.

Vragen en klachten
Vragen en klachten over deze privacyverklaring, of over de manier waarop Isala hier uitvoering aan geeft. kan je
richten aan het verantwoordelijk bestuurslid. E-mailadres: privacy@zrzv-isala.nl. Je vraag of klacht wordt zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen afgehandeld.

10. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan wijzigen. De meest actuele versie is altijd op onze website beschikbaar. De versiedatum
is in de kop van deze verklaring weergegeven.

