Privacystatement

English version on pages 3 and 4
Dit is het privacystatement van USFV Jungle-Speed, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30254002, hierna te noemen:
`de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit
statement voor u uiteengezet hoe wij met u w persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw
vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@jungle-speed.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.
Doel
Onderzoeken of u lid
kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovere
enkomst.

Welke
persoonsgegevens
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Administratie

•
•
•
•
•
•
•

Het verrichten en
versturen van
aankopen
Versturen digitale
berichten,
waaronder
nieuwsbrief
Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap.

• Achternaam
• (Kleding)maat
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Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Uitvoering van
de
overeenkomst

Indien u lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel
als mogelijk
verwijderd binnen
6 maanden
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de
financiële
administratie voor
7 jaar.
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Zolang als men
aangemeld is.

• (Indien u lid
wordt:)
Nederlandse
Floorball- en
Unihockeybond
(NeFUB).

Zolang als de
toestemming niet is
ingetrokken.

NVT

Uitvoering van
de
overeenkomst

Uitvoering van
de
overeenkomst
Uitvoering van
de
overeenkomst
Toestemming

• Conscribo

• Utrecht
Promotions
• Mailchimp
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Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de
tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de
Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden
is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te
schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens
verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties
die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de Vereniging dat
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw
ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid
hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de
betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacybeleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wil
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:
Eefje Werner
E-mail:
secretaris@jungle-speed.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Privacy Statement
This is the privacy statement of USFV Jungle-Speed, located in Utrecht (the Netherlands),
registered with the Dutch chamber of commerce (Kamer van Koophandel) under nr 30254002,
hereafter referred to as the Association.
Consciously or unconsciously you share personal data with us. It is of importance to us that we
treat your personal data carefully. Therefore, in this statement, we explain what we do with your
personal data and which rights you have. If you have any questions about this statement, feel
free to contact us by email at secretaris@jungle-speed.nl.
In the table below you will find with which goal we store which kind of your personal data, for
how long we keep these data and who receive (some of your) personal data from us.
Goal
Ascertain whether
you can become a
member
and
carrying out your
membership
agreement

Welke
persoonsgegevens
• First name
• Last name
• Address
• Date of birth
• Sex
• Phone number
• Email address

Administration

•
•
•
•
•
•
•

Making purchases

• Last name
• Clothing size

Sending digital
messages, among
which the newsletter
Reaching out after
your membership
ended

•
•
•
•
•
•
•
•
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First name
Last name
Address
Phone number
Email address
Bank details
Payment details

First name
Last name
Email address
First name
Last name
Address
Phone number
Email address

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Carrying out the
membership
agreement

If you become a
member until the
end of your
membership, if you
do not become a
member we
remove your
personal data as
soon as possible
within 6 months.
While the
membership
agreement runs
and until 2 years
after, after which
only in the financial
administration for 7
years.
While the
membership
agreement runs.
As long as you are
registered as a
member.
Until permission is
retracted.

• (If you become a
member)
Nederlandse
Floorball- en
Unihockeybond
(NeFUB).

Carrying out the
membership
agreement

Carrying out the
membership
agreement
Carrying out the
membership
agreement
Permission

• Conscribo

• Utrecht
Promotions
• Mailchimp
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Sharing your personal data with third parties
Without your permission the Association only shares your personal data with third parties if this
is necessary for carrying out the membership agreement the Association has with you, unless the
Association is required by law to share your personal data with these third parties. In the table at
the start of the privacy statement you will find an overview of the situations in which personal
data is shared with third parties.
Viewing, correction and deletion of personal data
You have the right to request the Association to view your personal data (unless the Association,
through the Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is not bound to allow this
viewing) and to request correction, deletion or protection of your data. You are obliged to identify
yourself when making such a request. If you request deletion of your data, the Association will
forward your request to all other organisations that have received this data from the Association.
Protection of personal data
The Association uses adequate measures to protect your personal data against loss,
unauthorized access, publication and unlawful processing. For example, the Association ensures
that only necessary people have access to your data, that access to personal data is shielded and
that our safety measures are checked regularly.
Minors
If you want to register as a minor you are required to submit explicit consent by a parent or legal
guardian.
Links to other web sites
Our web site can contain links to other web sites. This Privacy Statement only applies to the
association’s web site. Other web sites can have their own privacy policies. The Association
advises to read the privacy statements of other web sites before using them.
Changing the privacy policy
The Association adjusts its privacy policy from time to time to keep it up to date. The website
always shows the most recent version of this Privacy Statement. The Association therefore
advises you to read the Privacy Statement regularly. In the case of important changes the
Association will inform you by email and through the web site.
Contact Details
If you have any questions about the use of your personal data or if you want to request the
Association to view, correct and/or delete your personal data, you can contact us through the
contact details below:
Person responsible: Eefje Werner
Email:
secretaris@jungle-speed.nl
Complaint about the use of your personal details
Of course we are happy to help if you have any complaints about the use of your personal data.
Through the AVG you moreover have the right to complain tot he Autoriteit Persoonsgegevens
about our use of your data. For this you can contact the Autoriteit Persoonsgegevens.
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