Privacyverklaring
Inleiding
FietsZe race & mtb club, hierna vermeld als FietsZe, is een vereniging met leden, donateurs en
sponsoren. FietsZe organiseert race en mtb activiteiten en evenementen voor de recreatieve
wielersport.
Voordat je lid wordt van FietsZe, een account aanmaakt op en/of gebruik maakt van onze website
www.fietsze.nl, hierna de website, raden wij je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te
nemen. De Privacyverklaring beschrijft op welke wijze FietsZe omgaat met (het verwerken van)
persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
1. Gegevens nodig voor jouw lidmaatschap en de verwerkingen daarvan:
§
§
§
§
§
§
§

Volledige naam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens

2. Door de website te bezoeken, middels cookies:
§
§
§
§
§

Locatie
IP-adres
Internetbrowser
Apparaat type
Activiteiten op onze website

3. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact
worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze
zijn verkregen, zoals hiervoor nader omschreven.
Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
FietsZe verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
Vastleggen van jouw lidmaatschap van onze vereniging in de ledenadministratie;
Vastleggen van jouw lidmaatschap van onze vereniging in onze financiële administratie;
Deelname aan evenementen of andere activiteiten van de vereniging;
Informatievoorziening ten behoeve van de leden, waaronder de Nieuwsbrief;
Openbare informatievoorziening over (activiteiten van) de vereniging;
Aanbiedingen bijvoorbeeld met betrekking tot aan de vereniging gerelateerde clubkleding;
Relatiebeheer met sponsoren.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
FietsZe bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, waarvoor we een termijn hanteren van 2 jaar na opzegging van het
lidmaatschap, tenzij er een gerechtvaardigd belang is de gegevens langer te bewaren, dan wel
toestemming is verkregen.
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Met wie delen wij jouw gegevens?
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken
is dat enkel omdat dit noodzakelijk is met betrekking tot jouw lidmaatschap. Een voorbeeld is de
verstrekking van jouw persoonsgegevens aan de NTFU of het gegevens delen via Scan & Go,
zoals hieronder nader is gespecificeerd.
Scan & Go en online inschrijven
Scan & Go is een registratiesysteem van de NTFU dat wordt ingezet door FietsZe als organisator
van race- of mtb toertochten. Wanneer jij je via de Website inschrijft voor een evenement worden
jouw gegevens opgenomen in onze administratie. Ook wanneer jij jouw Scan & Go barcode laat
scannen bij een evenement van FietsZe worden gegevens door ons verwerkt. Jouw
persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
De persoonsgegevens van deelnemers worden opgenomen in onze administratie;
Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen;
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
FietsZe en social media
FietsZe heeft een social media-account op Facebook. Daarnaast kunnen er in de toekomst
mogelijk accounts aangemaakt worden, bijvoorbeeld op Twitter, Instagram, Google Plus en/of
Youtube. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. FietsZe
verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. FietsZe verwerkt wel algemene
informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van FietsZe te
analyseren en het aanbod te verbeteren.
Fotografie tijdens FietsZe-evenementen
Bij evenementen van FietsZe kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden. Doel hiervan is het
promoten van FietsZe of specifiek het betreffende evenement of van de wielersport in het
algemeen. Bij inschrijving voor het evenement ga je akkoord met het publiceren van dergelijke
foto’s. Daarnaast schakelen sommige organisaties zelf fotografen in om tijdens het evenement
foto’s van deelnemers te maken. Door deelname ga je ermee akkoord dat je mogelijk op de foto
wordt gezet. Indien je dat niet wilt dien je met de organisatie van het evenement contact op te
nemen.
Beveiliging
FietsZe 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 info@fietsze.nl.
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Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De vereniging heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16
jaar zonder de vereiste toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@fietsze.nl. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.
Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf
doen door een bericht te sturen naar info@fietsze.nl. Het wijzigen van je e-mailinstellingen kan via
de afmeldlink onderaan onze nieuwsbrieven.
Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fietsze.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. FietsZe zal zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Cookies
De vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Op de
website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal
FietsZe er alles aan doen om je per e-mail en via de website te informeren.
Vragen
Als je nog vragen hebt over onze Privacyverklaring of andere aangaande onze vereniging, neem
dan contact op met ons secretariaat (info@fietsze.nl).
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2019.

