Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 is de Europese wetgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens
aangescherpt (Algemene Verordening Gegevensverklaring). Ook wij (Stichting Vrienden van De
Welters en Stichting Zwembad De Welters) hebben maatregelen genomen om hieraan te voldoen.
Als u een abonnement koopt of vriend bent van zwembad De Welters deelt u persoonsgegevens met
ons. Een abonnement bijvoorbeeld staat op uw naam en als u Vriend van De Welters bent, heeft u zich
opgegeven. Hiervoor heeft u ons op het aanmeldformulier uw persoonlijke gegevens verstrekt. Wij
vinden het belangrijk dat met uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan, immers de
persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel, waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.
Daarom zetten wij hieronder uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
En heeft u vragen, stelt u die dan gerust. Dit kan per mail aan bestuur@stichtingzwembaddewelters.nl

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens, welke gegevens zijn dit en hoelang bewaren wij deze.
Algemene administratie
-

Voor de aankoop van uw jaarabonnement verstrekt u ons de voornaam, achternaam, adres
(met woonplaats), geboortedatum, mailadres en telefoonnummer van uzelf en/of uw
gezinsleden. Deze gegevens bewaren we gedurende dat jaar.

Vrienden van De Welters
-

Als vriend van De Welters verstrekt u ons uw voornaam, achternaam, adres (met woonplaats),
geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en betaalgegevens. Wij gebruiken
deze gegevens om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren en om u over uw korting bij
de aankoop van uw abonnement te kunnen informeren. Deze gegevens bewaren wij zolang u
Vriend van De Welters bent en zegt u uw lidmaatschap op, dan worden uw gegevens zo snel
mogelijk verwijderd, doch uiterlijk binnen zes maanden na opzegging.

Mailing, nieuwsbrief of berichten van derden
-

Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen of informatie over het zwembad of
berichten van derden kunnen wij u -digitale- berichten sturen. Hiervoor gebruiken wij uw
voornaam, achternaam, adres (met woonplaats) of mailadres. We doen dit zolang u als lid bent
aangemeld.

Plaatsen van foto’s
-

Het openbaar plaatsen van foto’s, genomen ten behoeve van het zwembad, is, als op de foto’s
personen direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd, alleen mogelijk als de daarop
afgebeelde personen daarmee instemmen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hebben maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd en alleen de
noodzakelijke personen hebben toegang. Alleen als we wettelijk verplicht zijn om uw
persoonsgegevens te verstrekken of in de hiervoor genoemde gevallen, verstrekken wij uw
persoonsgegevens aan derden.
We houden ons privacybeleid up to date. Op de website vindt u steeds de meest recente versie van de
privacyverklaring.
U kunt ons altijd verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, om deze aan te vullen of te
corrigeren of om deze -aan een derde- door te geven dan wel te laten verwijderen. Uiteraard spreekt
het voor zich, dat in het laatste geval ook uw lidmaatschap is beëindigd en u daardoor geen aanspraak
meer kunt maken op een korting op uw volgend jaarabonnement. Ook kunt u contact met ons
opnemen als u een vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht hierover. U
kunt ons (het bestuur van de stichting) dan een mail sturen op bestuur@stichtingzwembaddewelters.nl
Wij nemen dan contact met u op.

