Privacybeleid WTC Dinxperlo
De WTC Dinxperlo doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te
beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze website www.wtc-dinxperlo.nl raden
wij je aan onderstaand privacybeleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit
privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op
onze Website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om
onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam,
geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email-adres en
bankrekeningnummer met de WTC Dinxperlo.
Wij verzamelen via onze website geen persoonsgegevens middels coockies. Wel worden
voor de statistieken de aantallen bezoekers aan onze website geregistreerd maar deze
gegevens zijn niet gepersonaliseerd.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
De WTC Dinxperlo verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:







Het afsluiten van een lidmaatschap via het inschrijfformulier op onze Website;
Het corresponderen met de NTFU over het lidmaatschap van de NTFU en het
afsluiten van de fietsverzekering via de NTFU;
Correspondentie per mail over diverse zaken binnen de WTC Dinxperlo;
Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen en het voldoen aan
wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden uitsluitend gedeeld met de NTFU, om je als lid aan te melden bij
deze organisatie. Daartoe is met de NTFU een verwerkersovereenkomst gesloten.
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan
derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld
van wanneer wij gegevens delen is Scan & Go, zoals hieronder nader is gespecificeerd.

Scan & Go en online inschrijven
Scan & Go is een registratiesysteem van de NTFU dat wordt ingezet door
toertochtorganisatoren. Wanneer jij jouw Scan & Go barcode laat scannen bij één van
onze tochten dan worden de gegevens uitgewisseld met de NTFU.
Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:




De persoonsgegevens van deelnemers worden opgenomen in de administratie van
de NTFU
Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
Iedere organisatie van een evenement draagt verantwoordelijkheid voor wat zij
verder met de verzamelde gegevens doet.

Beveiliging
De WTC Dinxperlo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op
via folkjezz@hotmail.com

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij leggen geen gegevens vast van personen jonger dan 16 jaar.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. Dit kun je laten doen door een verzoek via folkjezz@hotmail.com

Plaatsing van foto’s op de website.
Met enige regelmaat worden er op de website foto’s geplaatst van de trainings- en
toertochten die door de WTC Dinxperlo worden georganiseerd. Als je bezwaar hebt tegen
het plaatsen van je foto dan zal deze op verzoek worden verwijderd. Daartoe kan per mail
contact worden opgenomen via het contactformulier op de website.
Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar folkjezz@hotmail.com
De WTC Dinxperlo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw
verzoek reageren.

Vragen?
Heb je overige vragen? Dan kan je ons bereiken via folkjezz@hotmail.com
Dit privacybeleid is opgesteld in Juni 2018
CONTACTGEGEVENS

