PRIVACY POLICY
Dit is de privacy policy van Leidse Ren- en Toervereniging Swift (LRTV Swift), gevestigd te Leiden
aan de Willem van der Madeweg 1 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40445763. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij
verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

Wij vragen persoonsgegevens van je als je lid wilt worden van de vereniging.

1.2

Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3

naam
adres
e-mailadres
telefoonnummer
leeftijd
geslacht
nationaliteit
bankrekeningnummer

Wij gebruiken deze gegevens om:
•

•
•
•

het Swift-lidmaatschap te effectueren (naam,adres,emailadres,telefoonnummer,leeftijd,geslacht,bankrekeningnummer)
▪ optioneel: om een ntfu-lidmaatschap te effecturen (naam,adres,emailadres,telefoonnummer,leeftijd,geslacht)
▪ optioneel: om een knwu-lidmaatschap te effecturen (naam,adres,emailadres,telefoonnummer,leeftijd,geslacht,nationaliteit)
de contributie te innen (naam,adres,emailadres,telefoonnummer,bankrekeningnummer)
nieuwsbrieven te verzenden (naam,e-mailadres)
contact met je op te nemen of te onderhouden (naam,adres,emailadres,telefoonnummer)

1.4

Voor inschrijving van leden jonger dan 16 jaar is altijd de handtekening van een van de ouders
nodig.

2.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1

Je kunt contact opnemen met ons via ledenadministratie@swift-leiden.nl voor:
•
•
•
•

meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken
vragen naar aanleiding van deze privacy policy
inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken
bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons

3.

BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

3.1

Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde
doeleinden.

3.2

We verwijderen je gegevens als je je lidmaatschap opzegt tenzij je aangeeft dat we ze langer
mogen bewaren.

3.3

Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te
beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

3.4

Alleen bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie. Elke toegang is beveiligd door
middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.

4.

DERDEN

4.1

Voor het verwerken van je gegevens maken we gebruik van de volgende diensten:
4.1.1

Ledenadministatie: e-boekhouden.nl
https://www.e-boekhouden.nl/privacy

4.1.2

Contributie-inning: clubcollect.nl
https://www.clubcollect.com/nl/legal/privacy_statement

4.1.3

Ntfu-lidmaatschap: ntfu.nl
https://www.ntfu.nl/home/privacy-statement

4.1.4

Knwu-lidmaatschap: knwu.nl

4.1.5

Nieuwsbrieven: mailchimp.com
https://mailchimp.com/legal/privacy/

4.1.6

Neuteboom kortingspas

4.2

Wij zullen jouw gegevens niet aan overige derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw
uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of
een rechterlijke uitspraak.

4.3

Voor het versturen van nieuwsbrieven en de Neuteboom kortingspas gaan we bij bestaande
leden uit van impliciete toestemming. Voor nieuwe leden vragen we die toestemming
expliciet.

4.4

Bij elke nieuwsbrief die we je sturen geven we je de mogelijkheid om je af te melden voor
verdere verzending. Doordat we Mailchimp gebruiken voor het verzenden van de
nieuwsbrieven kunnen we zien of je de nieuwsbrief geopend hebt. We houden niet bij welke
artikelen je gelezen hebt.

4.5

Commissies kunnen bij het bestuur ledengegevens opvragen zodat ze contact met je op kunnen
nemen voor zover het om verenigingszaken gaat. Zo is de toercommissie in bezit van een
papieren kopie van de ledenlijst (naam en adres) om in voorkomende gevallen een
beterschapskaart te kunnen sturen.

4.6

Voor sponsoraanbiedingen hebben we een aparte nieuwsbrief waarvoor je je expliciet moet
aanmelden.

5.

PROFIEL EN WEBSITE

5.1

Swift legt geen profiel van je vast. Toerleden hebben wel de mogelijkheid om op vrijwillige
basis deel te nemen aan de jaarlijkse toercompetitie. De toercommissie houdt daarvoor een
registratie van het aantal ritten en het aantal kilometers bij.

5.2

Op de webiste gebruiken we alleen cookies voot gebruiksstatistieken (Google analytics). We
leggen geen persoonlijke gegevens vast.

5.3

Als je deelneemt aan (inter)clubwedstrijden is het mogelijk dat je naam en de categorie waarin
je rijdt verschijnt in de uitslagenlijst op de website.

6.

MEDISCHE GEGEVENS

6.1

Bij leden in de categorie jeugd, nieuwelingen, junioren en aangepast wielrennen kan het
wenselijk zijn dat de trainer op de hoogte is van het medicijngebruik van het lid. Deze
informatie wordt dan uitgewisseld op basis van de vertrouwensrelatie tussen lid en trainer en
zal niet zichtbaar zijn voor enig ander (bestuurs)lid binnen de vereniging.

6.2

Bij leden jonger dan 16 jaar is toestemming van minimaal een van de ouders nodig voor
uitwisseling van deze gegevens.

6.3

Zodra het lid dat wenst of bij wisseling van trainer worden deze gegevens vernietigd.

7.

GEBRUIK VAN FOTO’S

7.1

Tijdens activiteiten in en rond het clubhuis worden soms foto’s gemaakt. Soms gebruiken we
die foto’s als illustratie op de website of in een nieuwsbrief. Als jij duidelijk herkenbaar, en
niet in een groep, op een foto staat zullen we je daarvoor van te voren toestemming vragen.

7.2

Als je bezwaar hebt tegen plaatsing van een foto waarop jij zichtbaar bent zullen we die binnen
vijf dagen verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via ledenadministratie@swiftleiden.nl.

8.

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

8.1

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk
op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige
nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit
Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

9.

MELDING AAN BETROKKENE

9.1

Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk
waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

10.

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

10.1

Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt
gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.
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