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Privacybeleid Sparta Delft
Sparta Delft vindt bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom willen wij u
informatie geven over de wijze waarop Sparta Delft persoonsgegevens verwerkt van leden,
vrijwilligers en bezoekers van onze website. Sparta Delft probeert de persoonsgegevens met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen en te beveiligen. Sparta beschikt over
een AVG verklaring.

Rechten
Sparta Delft werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit betekent dat u de volgende rechten heeft:
-

inzagerecht;
recht op rectificatie;
recht op vergetelheid;
recht op beperking van verwerking;
kennisgevingsplicht;
recht op overdraagbaarheid van gegevens;
recht van bezwaar.

Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, kunt u een verzoek hiertoe richten
aan het bestuur van Sparta.

Foto’s en video’s
Alleen met toestemming van ouders (bij minderjarige leden) of meerderjarige leden zet
Sparta Delft foto’s en video’s van de betreffende leden op de website van Sparta. De website
van Sparta is beveiligd.

Verwerking persoonsgegevens voor inning contributie
Sparta Delft verwerkt persoonsgegevens om de inning van contributie mogelijk te maken.
Het gaat hierbij om naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres
Bij verwerking van persoonsgegevens in opdracht van een andere partij moet een
zogenaamde ‘verwerkingsovereenkomst’ afgesloten worden.
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Sparta Delft is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De KNGU heeft
de verwerking van persoonsgegevens in haar statuten en het huishoudelijk reglement
opgenomen. Dit betekent dat Sparta Delft geen afzonderlijke verwerkingsovereenkomst met
de KNGU hoeft af te sluiten. Via de site www.gymsport.nl zijn deze documenten te lezen.
Sparta Delft verstrekt voor de inning van de contributie tevens persoonsgegevens met
Mollie. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen
verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig
verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie opgenomen in de Privacyverklaring,
welke u hier kunt lezen.
Tenslotte werkt het bestuur van Sparta en de Technische Commissie met Dropbox. Sparta
heeft Dropbox geen toestemming gegeven om persoonsgegevens te delen voor marketing
doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden niet met andere organisaties gedeeld.

Verwerking persoonsgegevens voor versturen nieuwsbrief
Tevens gebruiken we de gegevens om de nieuwsbrief te versturen.

Website Sparta Delft
Wij registreren geen bezoekers.
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