Privacybeleid Sneeuwfit Zutphen e.o.
Als je je inschrijft voor het lidmaatschap van onze vereniging laat je persoonlijke
gegevens achter bij de ledenadministratie. We kunnen ons voorstellen dat je wilt weten
wat daarmee gebeurt. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten.
Inschrijving voor het lidmaatschap
Voor je aanmelding vragen we je naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer,
geboortedatum en IBAN indien je automatisch betaalt.
Veiligheid
Onze ledenadministratie is met een wachtwoord beveiligd. Alleen de beheerder van de
ledenadministratie, de penningmeester en de secretaris kunnen bij deze gegevens.
Nieuwsbrief
Je krijgt als lid automatisch onze nieuwsbrief gemaild. Wil je geen Nieuwsbrief (meer)
ontvangen, dan kun je je afmelden via de link onderaan elke mail.
Hoe lang bewaren we je gegevens?
Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan 3 jaar nadat je gestopt bent met de
training. Je mailadres wordt dan ook verwijderd uit de mailinglist van de Nieuwsbrief.
Delen met anderen
(Delen van) het ledenbestand wordt nooit ter beschikking gesteld aan anderen (leden of
niet-leden).
Uitzondering hierop zijn de deelnemerslijsten van de trainingsgroepen. Deze bevatten
maximaal naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres. Deze
lijsten worden ter beschikking gesteld aan de deelnemers en de trainers van de
betreffende trainingsgroep. Deelnemers wordt bij het aanmelden voor een training
gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden met de groep.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je
kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@sneeuwfitzutphen.nl. Sneeuwfit Zutphen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
vier weken, op je verzoek reageren.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de vereniging worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die

uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. De vereniging gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden in principe geanonimiseerd en worden niet
aan derden verstrekt.
Wijzigen van privacystatement
De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door
Sneeuwfit Zutphen e.o. op elk moment worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking
vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.
Beveiligen
De vereniging neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het
secretariaat info@sneeuwfitzutphen.nl.
Ook indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens kun je
contact opnemen met het secretariaat via dit mailadres.

