Privacyverklaring AMBC Achterveld
Om onze leden, deelnemers aan onze evenementen en website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met hun gegevens
en privacy omgaan hebben we deze verklaring opgesteld.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
AMBC Achterveld kan persoonsgegevens over u verwerken:
•
Omdat u zich hebt aangemeld als lid van onze vereniging
•
Omdat u hebt deelgenomen aan een door ons georganiseerd evenement waarbij u ons uw gegevens hebt
verstrekt en toestemming tot gebruik hebt verleend door:
1. het invullen van een inschrijfformulier tijdens het evenement
2. voorinschrijving via de website
•
Omdat u uzelf hebt aangemeld om onze nieuwsbrief te ontvangen.
Van onze leden bewaren we de volgende gegevens in een ledenlijst: voor- en achternaam - adresgegevens telefoonnummer - e-mailadres. De ledenlijst is uitsluitend beschikbaar voor de bestuursleden van AMBC Achterveld.
Van de deelnemers aan onze evenementen gebruiken we de volgende gegevens: voor- en achternaam - woonplaats - emailadres. De gegevens worden verzameld via een papieren inschrijfformulier (in geval inschrijving plaatsvindt bij het
evenementen zelf) of een elektronisch inschrijfformulier (in geval gebruik wordt gemaakt van voorinschrijving). De
deelnemer geeft door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of het aanvinken van een check box op het
elektronisch inschrijfformulier toestemming om zijn/haar naam, woonplaats en klassering te publiceren in de uitslagen
op de website van AMBC Achterveld en zijn/haar e-mailadres op te nemen in het mailingbestand van AMBC Achterveld.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de rit waarvoor u hebt ingeschreven en voor het versturen van
nieuwsbrieven.
AMBC
Achterveld
maakt
voor
het
verzenden
van
nieuwsbrieven
gebruik
van
Mailchimp
(https://mailchimp.com/legal/privacy/). In Mailchimp worden alleen namen en e-mailadressen opgeslagen Deze
gegevens worden met niemand gedeeld en uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrieven te verzenden. In iedere AMBC
mailing zit de mogelijkheid tot uitschrijving via een link onderaan de nieuwsbrief. De opgeslagen gegevens zijn voor de
ontvangers van onze nieuwsbrieven inzichtelijk via de link bijwerken contactgegevens. Natuurlijk is het ook mogelijk om
contact met ons op te nemen voor het wijzigen of verwijderen van gegevens.
AMBC Achterveld verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of
telefonisch contact met u op te kunnen opnemen indien dit in het belang van de vereniging of een door de vereniging
georganiseerd evenement is.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
AMBC Achterveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de verenigingsdoelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u geen lid meer
bent.
Delen van gegevens
AMBC Achterveld verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van AMBC Achterveld worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AMBC Achterveld gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Inzien, aanpassen en verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@ambcachterveld.nl. AMBC Achterveld zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
twee weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
AMBC Achterveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door AMBC Achterveld verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@ambcachterveld.nl.

