Privacy Statement

RSG Zuidlaren (RSG) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de
geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en
worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat ons privacy beleid, wat u van ons
kunt verwachten, aan welke regels wij ons houden en wat u zelf kunt doen om uw privacy te
beschermen.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
•
•

De door leden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie
Data verkregen naar aanleiding van ontvangen gelden en correspondentie met ons.

Verwerking van uw gegevens
RSG houdt een leden en contactpersonen administratie bij, waarin ook persoonsgegevens van deze
relaties worden vastgelegd. Dit gaat met name om, leden, belangstellenden, sponsors en vrijwilligers.
Leden zijn personen die lidmaatschapsgeld betalen aan RSG. Dit kan gebeuren met of zonder incasso.
Belangstellenden zijn relaties die aan hebben gegeven informatie te willen ontvangen van RSG.
Relaties zijn ook personen die deel hebben genomen aan wedstrijden, bijeenkomsten en acties van
RSG in welke vorm dan ook.
RSG Zuidlaren is een Ritmische Gymnastiekvereniging in de provincie Drenthe. Wij kunnen de
volgende gegevens vastleggen:
• Naam (voor, achter en roepnaam);
• Naam van ouders of voogd;
• Adres en Woonplaats;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Gegeven bijdragen/ giften;
• IBAN-nummer;
• Incasso gegevens.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op de volgende manieren:
• Aanmelding voor de informatie;
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•
•
•
•
•

Opgeven als lid van de vereniging;
Toestemming geven tot incasso;
Telefonische gesprekken;
E-mail en brief correspondentie;
Socialmedia zoals Facebook en Twitter.

Reden verzamelen gegevens
Financiële data en persoonsgegeven worden verzameld om op een zo efficiënt mogelijke manier
uitvoering te geven aan de organisatie/ administratie. Enkele voorbeelden hiervan zijn het innen van
contributie en voldoen aan de voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Gym Unie (KNGU).

Verstrekken gegevens
Alle gegevens zijn inzichtelijk voor de KNGU.
De verzamelde gegevens worden in specifieke gevallen verstrekt aan het Jeugd Sportfonds.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. Tevens kun
deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven via het e-mail adres van de
secretaris.
Vermeld bij het onderwerp van uw E-mail altijd duidelijk welk verzoek u doet:
1. Inzien gegevens relatiebestand
2. Wijzigen gegevens relatiebestand
3. Verwijderen gegevens relatiebestand
Omdat wij een vrijwilligersorganisatie zijn vragen wij uw begrip voor een verwerkingstijd van enkele
weken.
U kunt dit mailadres ook gebruiken als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze
activiteiten. RSG is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen, voordat wij u informatie mogen
verstrekken over uw persoonsgegevens in onze administratie.
U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw volledige naam, adres, telefoonnummer
en kopie van geldig legitimatiebewijs gericht aan de het secretariaat van RSG (zie verderop).
Omdat wij ook verplicht zijn om onze financiële administratie inzichtelijk te houden vanuit andere
wetgeving zullen wij uw persoonlijke gegevens in zoverre kunnen verwijderen dat wij blijven voldoen
aan die andere wetgeving. Tevens blijft correspondentie via e-mail en brieven gedurende de
bewaartermijn in onze administratie.

Bewaartermijn gegevens
Ten eerste zullen wij ons houden aan eventuele wettelijke bewaartermijnen.
Ons uitgangspunt is dat wij onze administratie zeven jaar bewaren. Daarna zullen wij alle gegevens
verwijderen of de gegevens onpersoonlijk maken. Hierdoor blijven de financiële transacties en niet
persoonlijke gegevens wel bewaard in onze administratie maar wordt de naam en adres
geanonimiseerd. Hierdoor zullen wij na deze termijn de gegevens niet meer aan u kunnen relateren.
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E-mail en Post
Wanneer u als relatie ons mailt, post stuurt of geld overmaakt kan u geïnformeerd worden over de
activiteiten en werkzaamheden van RSG. Op basis van de aan ons op deze wijze verstrekte gegevens
kunnen wij een selectie maken om u in de toekomst per post, e-mail of bankoverschrijving gericht te
benaderen.
Wilt u geen e-mail of post van ons ontvangen? Dan kan u dit op elk moment kenbaar maken. U kan
dit via hetzelfde e-mail adres als bij “inzien, wijzigen of verwijderen” laten weten. Vermeld duidelijk
bij het onderwerp en de mail dat u geen mail of post meer wenst te ontvangen.

Contact met relaties/ donateurs.
RSG informeert haar relaties over haar werk via bladen, per post, per e-mail, telefoon en/of sociale
media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van RSG te steunen door een
financiële bijdrage.

Gebruikte correspondentie en contact/communicatie media/ hoe
beschermt u uw privacy zelf:
Om uw privacy in acht te houden conform ons privacy beleid vragen wij u om uw gegevens
uitsluitend via onderstaande adressen te communiceren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank: RSG maakt bij financiële transacties uitsluitend gebruik van de volgende bankrekening
IBAN: NL35INGB0005232152 t.n.v. RSG Zuidlaren
E-mail trainster selectie en recreatie: wilmasterken@rsgzuidlaren.nl
E-mail trainster selectie: yvettesterken@rsgzuidlaren.nl
E-mail voorzitter: voorzitter@rsgzuidlaren.nl
E-mail penningmeester en ledenadministratie: penningmeester@rsgzuidlaren.nl
E-mail secretaris: secretaris@rsgzuidlaren.nl
E-mail clubblad: clubblad@rsgzuidlaren.nl
E-mail kamp: Kamp@rsgzuidaren.nl
E-mail website: info@rsgzuidlaren.nl
Website: www.rsgzuidlaren.nl
Post leden administratie: Leenakkersweg 25, 9471 CH Zuidlaren
Post secretariaat: Berkenweg 7, 9476 VA Zuidlaren
Telefoon secretariaat: 050-4029501
Inschrijfformulier RSG Zuidlaren
Machtiging voor standaard Europese incasso aan RSG Zuidlaren
RSG-krant
Jaarvergadering
Facebook pagina RSG Zuidlaren

Deze media zijn de door RSG gebruikte media.
Indien u andere media of adressen gebruikt om met ons te communiceren kunnen wij de
toepasselijkheid van ons privacy beleid niet garanderen.
Wij communiceren wel via social media maar kunnen geen garanties geven betreffende door
anderen of uzelf gecommuniceerde en gepubliceerde informatie.
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Beveiliging
RSG heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te
beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor
dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor vrijwilligers (van RSG) die daar vanuit hun functie
toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze
zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen?
RSG houdt het recht voor dit privacy statement/ beleid te wijzigen. Als u vragen heeft over dit beleid,
neem dan contact op met ons. Zie ook het eerder in dit document genoemde e-mailadres.
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