Privacy verklaring Stadscompetitie Helmond
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij hier informatie
betreffende het beleid van onze vereniging StC. Helmond met betrekking tot onze leden.
In aanvulling daarop geldt voor leden van onze vereniging het volgende:
Persoonsgegevens
Als lid van de Stc. Helmond bent u aangemeld door uw eigen biljartclub en hierop bent u ook
verzocht enkele persoonsgegevens te noteren. Een overzicht welke dat zijn en waarvoor wij deze
gebruiken:
1. Vereiste gegevens
- Naam en Voorletters
- Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
- Geboortedatum
Deze naam- en adresgegevens hebben wij nodig voor de ledenadministratie.
2. Optionele gegevens
- Telefoonnummer + GSM nummer
- E-mailadres
Deze gegevens kunt u ter beschikking stellen voor de ledenadministratie. Zij vergemakkelijken de
communicatie tussen u en de vereniging.
Bewaartermijn
Zolang u lid bent van de vereniging blijven de bovengenoemde persoonsgegevens bewaard in onze
ledenadministratie. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven de persoonsgegevens maximaal
twee jaar bewaard. De datum van beëindiging en de reden daarvan worden vastgelegd. U kunt
echter bij beëindiging van het lidmaatschap aangeven dat u uw persoonsgegevens wilt laten
verwijderen uit onze administratie.

Opvragen, corrigeren en verwijderen
De ledenadministratie wordt beheerd door onze secretaris. U kunt hem bereiken via de op de
organisatie-pagina aangegeven telefoonnummers en via het e-mailadres, teneinde uw
persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Wij maken u er op attent dat
verwijdering van de vereiste persoonsgegevens betekent dat uw lidmaatschap van StC. Helmond
automatisch eindigt.

Delen van gegevens
StC. Helmond deelt persoonsgegevens alleen met leden van het bestuur voor zover nodig voor het
uitoefenen van hun functie.
Foto's en video's
Het kan voorkomen dat u herkenbaar in beeld bent op foto's en video's die via de website bekeken
kunnen worden. U kunt eventueel een verzoek sturen aan onze secretaris en/of de beheerder van de
website, om de betreffende foto of video te laten verwijderen.
Beveiliging
Er worden geen persoonsgegevens via de website verwerkt.
Op de pagina “Organisatie ” worden de telefoonnummers en emailadressen van het bestuur van de
club vermeld. De hier vermelde bestuursleden hebben toestemming gegeven deze gegevens te
publiceren.
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