Noord Hollandse Ruiter Vereniging
De NHRV verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant
informeren.
Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation
(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en
beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact
op de NHRV. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens
binnen je vereniging? Wat verandert er? Wat moet je doen?
Privacyverklaring en privacybeleid
In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door de NHRV.
Wat zijn persoonsgegevens?
Het zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer
(een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam
samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze
daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt de NHRV persoonsgegevens?
De NHRV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
•
•
•

Jeugdleden, leden en vrijwilligers van de NHRV
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de NHRV of ooit een lidmaatschap
hebben gehad
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De ledenadministratie van de NHRV verwerkt persoonsgegevens in PCLeden, een
administratieve applicatie die lokaal wordt gebruikt. Zelf kun je je persoonsgegevens
wijzigen door een bericht te sturen naar de ledenadministratie@nhrv.nl
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Waarvoor verwerkt de NHRV persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van de NHRV of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere
relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je
gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en zorg dragen voor je
aanmelding bij de KNHS.
Als je eenmaal lid of een relatie van de NHRV bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij
gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je
te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt,
verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over een nieuwe activiteit van
de NHRV. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld
ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, ledenadministratie en
uitnodigingen voor bijeenkomsten.
Verwerkt de NHRV ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Beeldmateriaal van onze wedstrijden wordt soms gepubliceerd op onze website.
Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dit aan de webmaster doorgeven.
Hoe gaat de NHRV met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor
normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Je hebt altijd
inzage in je gegevens. Twee jaar na het beëindigen van je lidmaatschap worden je gegevens
verwijderd.
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