Privacy beleid Stichting Eventing Zuid Holland (EZH)
Algemeen
Wij zijn ingeschreven in de kamer van koophandel onder nr 27264363.
Stichting EZH organiseert paardensport evenementen. Om deze evenementen te kunnen
organiseren verwerken wij persoonsgegevens. Dit betreffen persoonsgegevens van deelnemers,
vrijwilligers, sponsoren, officials en andere betrokkenen.
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit
Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Welke gegevens verwerken wij:
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid,
zie het verwerkingsregister in de bijlage;

•

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;

•

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

•

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.

Als Stichting EZH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, donateurs en
sponsoren.
Persoonsgegevens worden door Stichting EZH verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
• Uitvoering/ondersteuning geven aan de activiteiten van de Stichting.
•

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

•

Mondelinge en/of schriftelijke toestemming bij financiele afwikkeling van zaken;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Eventing Zuid Holland de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam; achternaam; telefoonnummer; e-mailadres, banknummer.
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Bewaartermijn
Stichting EZH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden door
Stichting EZH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Sopnsors en donateurs: gedurende de periode dat men aangeeft donateur, sponsor te
zijn, een en ander conform de overeenkomst die gesloten wordt
•

Betreffende vrijwilligers: maximaal 5 jaar en medewerkers voor zolang men actief is en
vervolgens nog 2 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens {Stichting Eventing Zuid Holland} van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten;

•

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Op onze website worden foto's geplaatst die gemaakt zijn op onze evenementen. Sta je zelf op
een foto en heb je bezwaar dat deze geplaatst is, stuur dan even een mailtje. Wij zullen deze
foto dan ten alle tijden verwijderen.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
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Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!
Contactgegevens
Stichting Eventing Zuid Holland
leo.zonneveld@wxs.nlEmailadres
tel: 06-28642457
Verwerkingsregister
Het bij dit privacybeleid behorende verwerkingsregister geeft een schematisch overzicht met
essentiële informatie over de verwerkingen en wijze van beheer van persoonsgegevens binnen
de Stichting EZH.
In het register is opgenomen:
• Wat de verschillende doeleinden zijn waarvoor de stichting EZH persoonsgegevens
verwerkt.
• Wie de persoonsgegevens beheert.
• Welke persoonsgegevens het betreft (Zie hiervoor onder 2).
• De bewaartermijn van de persoonsgegevens.
• Waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen.
Verwerkingsregister Eventing Zuid Holland
Gegevens aan de organisatie toegevoegde vrijwilligers
Doel

Beheerd
door

Betrokkene

persoons
gegevens

Bewaar termijn

Betrokken
systemen

1

Ondersteuning
organisatie en
correspondentie

Teamleider
Vrijwilligers

Vrijwilligers

NAW,
telefoon,
Emailadres

Interne
databank (USB)

2

Deelneming
wedstrijden

Ruiters,
menners,
officials

Databank
KNHS

3

Financiële
ondersteuning
organisatie en
corresponden
tie

Wedstrijd
secretariaat
en
Rekenkamer
Sponsorcoör
dinator

Elk jaar worden
gegevens bij de
betrokkene
geüpdatet of in
overleg met
betrokkene
verwijderd
2 maanden na
afloop wedstrijden

Donateurs en
sponsors

NAW,
telefoon,
Emailadres,
webgegevens

4

Organisatie
wedstrijden en
evenementen

Secretaris

Bestuurders
en
deelverantwoordelijken

NAW,
telefoon,
Emailadres

3

Elk jaar worden
gegevens bij de
betrokkene
geüpdatet of in
overleg met
betrokkene
verwijderd
Onbepaalde tijd

Databank
wedstrijd
secretaris en
Rekenkamer
Website, interne
databank
(USB)

Website, interne
databank
(USB)

