Algemene voorwaarden WV Tourmalet
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van kracht. De AVG geeft regels voor organisaties bij het beheer en de bescherming van
persoonsgegevens.
Ook WV Tourmalet dient zich bij het beheer van de persoonsgegevens van de
deelnemers aan de lichtjestocht aan de bepalingen van de AVG te houden. Daartoe is de
volgende regeling vastgesteld.
1. WV Tourmalet registreert en beheert een deelnemersbestand waarin zijn opgenomen:
naam, adres, geboorte datum, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemers van
de lichtjestocht.
Deze gegevens worden bij de inschrijving door de deelnemer ingevuld op het
inschrijfformulier.
2. WV Tourmalet zal de in het deelnemersbestand opgenomen persoonsgegevens
uitsluitend gebruiken ten behoeve van beheer en uitvoering van de organisatie van de
lichtjestocht en wat daarmee samenhangt, alsmede ten behoeve van de communicatie
tussen de vereniging en de deelnemers over activiteiten, evenementen en overige
informatie de vereniging betreffende.
3. Na een verzoek door de deelnemer worden de persoonsgegevens van de betreffende
deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderd.
4. WV Tourmalet zal de door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens niet aan
derden doorgeven of ter beschikking stellen, behoudens in het geval daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.
5. Voor het goed functioneren van WV Tourmalet is het van belang om zowel de
deelnemers als derden regelmatig te informeren over activiteiten van de vereniging,
bijvoorbeeld met verslagen van fietstochten, en deze te publiceren op de website van
WV Tourmalet , in nieuwsbladen/tijdschriften en/of sociale media. Hierbij kunnen
foto’s van deelnemers worden geplaatst.
6. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de deelnemer toestemming voor
het 2. en 5. beschreven gebruik van zijn of haar gegevens. Deze toestemming kan te allen
tijde door de deelnemer worden ingetrokken.
8. Als functionaris gegevensbescherming treedt op de secretaris van WV Tourmalet,
(bereikbaar via secretariaat@wvtourmalet.nl). Daar kan een deelnemer terecht met
vragen en/of klachten over deze privacyregeling en voor inzage met betrekking tot
zijn/haar gegevens.

