Stichting HLSK, Privacyverklaring, 11 oktober 2020, v11

Privacyverklaring van Stichting Hollandse Langetocht Schaats Klub
De Stichting Hollandse Langetocht Schaats Klub, hierna te noemen HLSK, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Rick Donia (bestuur - secretaris)
Herengracht 19
1398 AA Muiden
E-mail: mail.hlsk@gmail.com website www.hlsk.nl
KvK-gegevens
Officiële naam: Stichting Hollandse Langetocht Schaats Klub
Branche: Sport/Wintersport/Outdoor
KvK-nummer: 50171305
Persoonsgegevens die wij verwerken
HLSK verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw deelname aan de HLSK en uw bereidheid deze gegevens daartoe te
verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij vastleggen en verwerken:
-

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
06-nummer
E-mail adres
Bankrekeningnummer (IBAN)
Betaalhistorie
Deelnemersopleiding historie: datum deelnemersbijeenkomst, uitrustingcheck, uitgevoerde oefeningen, inschatting
niveau, status deelnemer/gids/aspirant-gids/ijsvos, mentor

Onder door de HLSK verwerkte gegevens vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens door HLSK georganiseerde
activiteiten worden gemaakt en gepubliceerd op de website of andere publicitaire kanalen van de HSLK.
Bijzondere en/of gevoelige online persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website www.hlsk.nl heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij kunnen
echter niet voorkomen dat een bezoeker via een zoekmachine op onze site komt, waarbij de mogelijkheid bestaat dat
externe zoekmachines persoonlijke gegevens vastleggen. Voor het maken van analyses over de populariteit van onze
website, houden wij geanonimiseerde statistieken bij van het aantal bezoekers, inclusief een verdeling naar de volgende
gegevens: land, taal, type browser, netwerk, type apparaat, tijdstip en duur van het bezoek, aantal opgevraagde pagina’s en
via welke link men op onze website is gekomen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via mail.hlsk@gmail.com, dan verwijderen wij deze gegevens.
Samenwerking Skridskonät en de website www.skridsko.net
De Stichting HLSK is lid van de vereniging Skridskonät. Skridskonät is een samenwerking van de natuurijsclubs in NoordEuropa. De HLSK is er daar een van. Het middelpunt van Skridskonät is de website www.skridsko.net. Alle deelnemende
schaatsclubs kunnen www.skridsko.net gebruiken voor het uitwisselen van informatie. Ook de HLSK maakt gebruik van deze
website, in het bijzonder voor het organiseren van HLSK schaatstochten. Als individueel persoon kun je geen lid worden van
Skridskonät. De vereniging Skridskonät heeft het toegangsbeheer voor de deelnemers van de HLSK gedelegeerd aan het
bestuur van de HLSK. Een deelnemer van de HLSK krijgt een persoonlijke login/wachtwoord combinatie. De deelnemers van
de HLSK beheren daarbij zelf de volgende persoonsgegevens:
-

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer
Telefoonnummer - In Case of Emergency
E-mail adres *
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Profielfoto
Toestemming om deze informatie te delen met deelnemers/leden van clubs die aangesloten zijn bij Skridskonät
Informatie over deelname in het verleden aan HLSK- c.q. privé-schaatstochten en/of HLSK activiteiten

*Deze gegevens kunnen alleen worden aangepast via de beheerder.
Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HLSK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw jaarlijkse deelnemerskosten;
- Het afhandelen van de facturering van deelname aan activiteiten van de HSLK;
- U te kunnen bellen of e-mailen om u uit te nodigen voor, dan wel te informeren over HLSK activiteiten.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
HLSK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Zo lang u deelnemer bent van de HLSK bewaart de Stichting uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden
uit het deelnemersbestand verwijderd bij:
- Beëindiging als deelnemer van de HLSK;
- Langdurig achterwege blijven van het betalen van het jaarlijks verschuldigde deelnemerskosten.
Delen van persoonsgegevens met derden
HLSK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. HLSK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HLSK gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen, porteren of verwijderen
U heeft het recht en u heeft zelf de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door de HLSK.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij HLSK een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegeven sturen naar mail.hlsk@gmail.com.
De HLSK wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligingen
HLSK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail.hlsk@gmail.com .
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