Privacyverklaring van Zwemvereniging Niks Um 't Lief
Zwemvereniging N.U.L. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten die zwemvereniging N.U.L en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan N.U.L. verstrekt.
N.U.L kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
−
−
−
−

uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer
uw emailadres

Zwemvereniging N.U.L verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, om
activiteiten en veranderingen aan u door te kunnen geven.
Zwemvereniging N.U.L bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de vereniging.
Zodra u aangeeft geen lid te willen blijven van de vereniging worden uw persoonsgegevens uit ons
systeem en van de USB-stick verwijdert.
Zwemvereniging N.U.L verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Mocht dit gebeuren dan lichten we u vanzelfsprekend eerst in.
Op de website van N.U.L worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres
van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het bezoek- en klikgedrag op de website.
De vereniging gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nulzwolle.nl
Zwemvereniging N.U.L zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Zwemvereniging N.U.L neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Er worden geen foto- en video-opnames gemaakt.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn die wijzen
op misbruik of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw gegevens neem dan contact
op met het bestuur via info@nulzwolle.nl
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