PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Cardio Sport “Rijnmond” Recreatiesport (Ex-) Hartpatiënten gevestigd te Schiedam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40347861, hierna te noemen “de vereniging”.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u zich aanmeldt als lid van de vereniging. Wij verzamelen daarbij voor zover voor u van toepassing de volgende persoonsgegevens:
a. Achternaam;
b. Voorletters;
c. Voornaam (roepnaam);
d. Geboortedatum;
e. Geslacht;
f. Adres;
g. Telefoonnummer (vast);
h. Telefoonnummer (mobiel);
i. E-mailadres;
j. Bankrekeningnummer;
k. De groepsles (sen) waaraan u deelneemt;
l. Non-reanimatieaanduiding;
m. Startdatum lidmaatschap;
n. Einddatum lidmaatschap.
Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor:
a. Het voeren van een adequate ledenadministratie;
b. Het incasseren van de contributiegelden;
c. Het contact leggen met leden die een betalingsachterstand hebben;
d. Het opstellen van presentielijsten ten behoeve van de groepslessen;
e. Het versturen per post of e-mail van nieuwsbrieven en andere nieuwsberichten;
f. Het versturen per post of e-mail van uitnodigingen voor ledenvergaderingen en de daar te
behandelen stukken;
g. Het maken van statistisch overzichten van het ledenbestand, bijvoorbeeld ten behoeve van
het jaarverslag;
h. Het per post versturen van kaarten ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen (bijvoorbeeld Kerstmis, verjaardag, ziekte).

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN CORRECTIE
U kunt contact opnemen met de secretaris van de vereniging (dhr. P.J. van der Schot) via telefoonnummer 06 – 253 19 777 of e-mailadres cardiosportrijnmond@hotmail.com voor:
a. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. Correctie of wijziging van uw gegevens;
d. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken.
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3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
Na beëindiging van uw lidmaatschap worden uw persoonlijke gegevens uiterlijk een jaar nadien
verwijderd uit onze administratie. Uitsluitend de niet naar u persoonlijk te herleiden gegevens genoemd onder punt d, e, m en n van paragraaf 1 van deze privacyverklaring bewaren wij om daarmee trends in het verloop van het ledenbestand te kunnen bepalen.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen u daarom aan
om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
De actuele versie van de privacyverklaring staat daartoe altijd op de website. Een versie op papier
kunt u via de secretaris verkrijgen.
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