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We respecteren privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Onze
principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen
en waarom we deze verzamelen. We beschermen je gegevens zo goed als we kunnen.
Wij verzamelen jouw gegevens alleen om de activiteiten van de vereniging uit te kunnen
voeren, zoals innen contributies, communiceren met alle leden of specifieke groepen
binnen de vereniging.
Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonsgegevens de vereniging
van jou verzamelt, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of
die we aan jou kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes je kunt maken wat
betreft de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kunt beheren. Lees
deze Verklaring aandachtig, zodat je weet hoe de vereniging de door jou verstrekte
persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen.
1. Persoonsgegevens die we verzamelen en bewaren
1.1. Gegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van je lidmaatschap: naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en bankrekeningnummer.
1.2. De ledenadministrateur vult deze informatie aan met: inschrijfdatum,
lidmaatschaps-nummer, groep waar je ingedeeld bent.
1.3. Foto’s die gemaakt worden bij verenigingsactiviteiten die (meestal door leden zelf)
op de website en/of facebook pagina van Pheidippides worden gezet.
1.4. Informatie over persoonlijke records (PR-lijst) van leden wordt alleen op de website
opgenomen als de leden deze zelf opgenomen willen hebben.
1.5. Apps die informatie laten zien van de leden, zoals bijvoorbeeld groepsapps onder
de naam Pheidippides wordt niet bewaard door de vereniging.
2. Doel waarvoor deze persoonsgegevens worden bewaard
2.1. De informatie genoemd in 1.1. en 1.2. is noodzakelijk om de vereniging te kunnen
besturen (ledenadministratie, contributie inning) en nodig om met onze leden te
kunnen communiceren. Bij het aangaan van het lidmaatschap ga je akkoord dat
deze informatie wordt vastgelegd. Voor het bewaren van gegevens van oud-leden
zie onder 5.
2.2. Foto’s op de website en facebook pagina van de vereniging zijn belangrijk voor de
geschiedschrijving van de vereniging en het aantrekken van nieuwe leden. Getracht
wordt om vooraf steeds goedkeuring te krijgen van de gefotografeerde(n). Mocht er
achteraf toch bezwaar worden gemaakt dan zullen de foto(‘s) alsnog worden
verwijderd.

2.3. Informatie die vastgelegd is in WhatsAppgroepen/Strava/PR-lijst wordt geheel
vrijwillig door leden zelf hierop geplaatst omdat ze deze informatie willen delen.
Leden kunnen deze informatie ook zelf wissen.
3. Hoe we persoonsgegevens gebruiken
3.1. Het bestuur en door het bestuur ingestelde commissies gebruiken de gegevens die
we verzamelen om de leden optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van de
loopsport.
3.2. De vereniging gebruikt de gegevens eveneens om met de leden te communiceren,
bijvoorbeeld om je te informeren over trainingen en andere activiteiten die we
binnen de vereniging aanbieden.
4. Delen we Persoonsgegevens?
4.1. Bij Pheidippides verkopen we geen persoonsgegevens van onze leden.
4.2. Persoonsgegevens worden ook niet gratis of op andere wijze met derden gedeeld.
5. Beveiliging, opslag en bewaren van persoonsgegevens ten behoeve van de
ledenadministratie
5.1. De ledenadministratie wordt uitsluitend uitgevoerd op het computersysteem van de
penningmeester van Pheidippides.
5.2. Minimaal één maal per jaar wordt een back-up gemaakt op de met een wachtwoord
beveiligde internetomgeving die alleen toegankelijk is voor het bestuur.
5.3. Pheidippides bewaart je persoonsgegevens in het actieve bestand zolang je lid
bent.
5.4. Na opzegging wordt je informatie bewaard in een lijst van oud-leden op de hiervoor
genoemde beveiligde internetomgeving. Dit met het oog op bijzondere activiteiten
waarvoor de vereniging oud-leden zou willen uitnodigen.
6. Jouw rechten, keuzes en verplichtingen
6.1. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten
persoonsgegevens, of een kopie daarvan wenst, kun je een e-mail sturen naar de
penningmeester/ledenadministrateur.
6.2. Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of
onjuistheden in je persoonsgegevens door contact op te nemen met de
penningmeester/ledenadministrateur. Wij vertrouwen erop dat je ervoor zorgt dat je
persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn.
6.3. Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken, heb je het recht deze toestemming te
allen tijde in te trekken. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
30 dagen, op je verzoek reageren. Let op: het vragen om informatie uit het
ledenbestand te wissen, kan betekenen dat je geen lid meer kunt zijn van de
vereniging.
7. Wijziging van deze Privacyverklaring
7.1. Het bestuur kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten om de
feedback van leden en veranderingen in beschreven procedures weer te geven.
7.2. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum waarop dit is
uitgevoerd vermelden boven in het document.
7.3. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop
Pheidippides persoonsgegevens gebruikt, dan zal het bestuur de aangepaste
verklaring ter goedkeuring voorleggen aan de leden in de eerstvolgende Algemene
Leden Vergadering.

