Dart Federatie Het Groene Hart

Privacyverklaring
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, bij ons aanmeldt en/of
telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij uw persoonsgegevens.
Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij
ons aan de wet en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ( AVG ).
In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
DFHGH verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.
Als u onze website bezoekt, daar informatie aanvraagt of bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of
telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij uw persoonsgegevens, wij verwerken
daarvan alleen de noodzakelijke persoonsgegevens, de volgende doelen zijn van toepassing bij de
verwerking van de persoonsgegevens door de DFHGH;
▪ voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers- en overige)
Overeenkomsten.
▪ voor het uitvoeren van wedstrijd administratie.
▪ om contact met u te kunnen opnemen.
▪ om u informatie te sturen.
▪ voor het infomeren en adviseren.
▪ voor het uitvoeren van tuchtrecht.
▪ het uitvoeren van overige voor een sportvereniging gebruikelijke activiteiten.
▪ voor het uitvoeren van onderzoeken.
▪ voor het afhandelen van klachten en complimenten.
▪ om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.
Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van
leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de DFHGH te vergroten en u te informeren over onze
activiteiten.
Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op
informatie van de DFHGH, dan biedt de DFHGH u altijd de gelegenheid om u hiervan uit te schrijven.
Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens.
Volgens de wetgeving mag de DFHGH alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een van de
wettelijke grondslagen geldt. De DFHGH hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van
persoonsgegevens.
1. In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de (leden, begunstigers en
overige) overeenkomst.
2. Om de wet na te leven ( waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen
en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet en
regelgeving.)
3. In verband met de gerechtvaardigde belangen van de DFHGH, waarbij de DFHGH erop let
dat impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.
4. Na verkregen toestemming van betrokkenen.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerk in verband met;
1
2
3
4

het voeren van de ledenadministratie.
het voeren van wedstrijdadministratie.
het publiceren van uitslagen en statistieken.
de uitoefening van de rechten van de DFHGH bijvoorbeeld bij geschillen.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Door uw inschrijving als lid van de DFHGH.
Beveiliging van persoonsgegevens.
De DFHGH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Uitwisseling van persoonsgegevens.
De DFHGH kan uw persoonsgegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de DFHGH, voor
zover er geen sprake is van expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze
uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de
DFHGH of wanneer de DFHGH een gerechtvaardigd belang heeft.
Wat zijn uw privacy rechten.
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering
van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de
verwerking van uw gegevens berust op toestemming kunt u deze ten alle tijden intrekken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan Dart
Federatie Het Groene Hart.
Kijkt u voor het actuele adres van het secretariaat op www.dfhgh.nl onder contact.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de autoriteit
persoonsgegevens.
Wijzigingen.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, controleer
daarom regelmatig deze privacyverklaring.
Vragen.
Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via
secretaris@dfhgh.nl.

