Privacy beleid voor leden en cursisten van paraglidingclub PTN
Om je privacy te waarborgen, gaat PTN zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Dit privacy beleid is opgesteld omdat er
gegevens van je bij PTN zijn opgeslagen en PTN zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dat houdt in dat PTN in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.

Verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt.

Vooraf vraagt om je toestemming als PTN die conform de privacywet nodig heeft voor de verwerking van je
persoonsgegevens.

Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens
gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen.

Op de hoogte is van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijst en deze respecteert.
PTN is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy
(of in algemenere zin) vragen hebt, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit bericht.

Verwerking van persoonsgegevens van cursisten en leden
Persoonsgegevens van cursisten en leden worden door PTN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden, zoals de leden- en cursistenlijst, registratie van contributie en cursusgeld en lierlijsten
(t.b.v. verrekening van vluchten voor leden die niet deelnemen aan de afkoopregeling).

Communicatie over clubactiviteiten en clubgerelateerde bekendmakingen.

Registratie van examendeelname/resultaten lierbrevet 1.

Controle op een geldig brevet lier 2 of hoger.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal PTN de volgende persoonsgegevens van je vastleggen:

Voornamen;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Initialen;

Geboortedatum;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer(s);

E-mailadres;

Behaalde brevetten/bevoegdheden;
Je persoonsgegevens worden door PTN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende je
lidmaatschap of cursusperiode.
Het bewaren van contactinformatie na het opzeggen van het lidmaatschap gebeurt alleen met toestemming van het oud-lid
en dient voor uitnodigingen bij clubjubilea of andere bijzondere clubgerelateerde gelegenheden. Oud-leden kunnen te allen
tijde verzoeken deze gegevens te verwijderen, PTN zal steeds aan een dergelijk verzoek voldoen. Van ex-cursisten worden
de gegevens verwijderd na afloop van de cursus, tenzij een ex-cursist kiest voor een PTN lidmaatschap.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die je aan PTN verstrekt, zal PTN nooit aan derden verschaffen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een ongeval of onderzoek (persoons)gegevens bij PTN opvraagt. In
een dergelijk geval dient PTN medewerking te verlenen en is PTN dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Mocht er zich in de toekomst een mogelijkheid voordoen waarbij PTN persoonsgegevens aan derden verschaft, dan zal dit
uitsluitend plaatsvinden nadat je hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Ledenlijst
Om de leden van PTN in staat te stellen gemakkelijk met elkaar in contact te komen, stelt PTN een achter een uitsluitend
voor leden toegankelijk deel van de PTN-website een ledenlijst beschikbaar welke per lid de volgende gegevens bevat:

Naam;

Adres;

E-mailadres;

Telefoonnummer(s).
Mocht je niet willen dat deze gegevens te zien zijn voor de andere leden, dan kan je dit aangeven bij de penningmeester (bij
aanvang lidmaatschap of op een willekeurig ander tijdstip).

Foto's en Filmpjes
Het staat leden van PTN vrij om foto’s en filmpjes te maken. PTN kan ter promotie van de sport en de club deze publiceren
op haar site (publiek toegankelijk). Het is aan de leden zelf om te vragen foto’s of filmpjes te verwijderen van de PTN
website als zij daarop ongewenst herkenbaar zijn. Een dergelijk verzoek zal altijd gehonoreerd worden. PTN zal foto’s of
filmpjes nooit elders publiceren zonder uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de geportretteerden zelf.

Minderjarigen
PTN verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
PTN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond
van de wet is vereist.

Beveiliging
PTN heeft een aantal maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal en onrechtmatige
verwerking. Deze maatregelen omvatten onder meer:

De verwerking van gegevens is primair voorbehouden aan de penningmeester en de secretaris van PTN. De afspraak
binnen PTN is dat deze functionarissen deze gegevens alleen op functionele basis delen met uitsluitend andere leden.
Een functionele basis is bijvoorbeeld de organisatie van een clubevenement of ten behoeve van commissiewerk.

Naast de penningmeester en secretaris hebben enkele leden met IT-kennis toegang tot de webserver t.b.v. onderhoud
van de website.

We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen en website;

PC’s die gebruikt worden t.b.v. gegevensverwerking zijn up-to-date en voorzien van gangbare beveiligingssoftware.

Persoonsgegevens van cursisten en leden die op papier zijn vastgelegd, zijn onder beheer van de penningmeester thuis
en worden zorgvuldig bewaard.

Bestuursleden zijn op de hoogte van het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
PTN-leden en cursisten hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die PTN van hen
ontvangen heeft, mits niet in strijd met de minimaal benodigde gegevens voor registratie van het lidmaatschap.
Expliciet of impliciet gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken, kan te allen tijde ingetrokken worden door
een lid of cursist, mits niet in strijd met de minimaal benodigde gegevens voor registratie van het lidmaatschap.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je die kenbaar maken aan het bestuur
van PTN. Het bestuur zal deze klachten vervolgens onderzoeken en gegrond of ongegrond verklaren, uiteraard met
toelichting van het besluit.
Leidt dit niet tot een oplossing die acceptabel voor je is, dan betreurt PTN dit. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het bestuur van
PTN. Je kunt al je vragen stellen via info@parasailingteam.nl.

