
Privacyverklaring Harttrimvereniging Leiderdorp (HTV)  

HTV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. HTV is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

1.Algemeen 

 Alle leden, donateurs en begeleiders (sportleiders en verpleegkundigen) van wie in de administratie 

van HTV persoonlijke gegevens zijn opgenomen zullen in deze privacyverklaring worden aangeduid 

als “leden”. 

2. HTV heeft uw gegevens nodig voor het uitoefenen van haar doelstellingen, 

 inclusief maar niet beperkt tot 

-  Bijhouden van de ledenadministratie 

-  Afhandelen van uw betaling 

-  Toezenden   van eventuele nieuwsbrieven en/of noodzakelijke informatie 

- Contact opnemen indien dit nodig  of wenselijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren     

3. Persoonsgegevens die wij verwerken 

HTV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Een overzicht van de gegevens die wij verwerken: 

 Voornaam, achternaam, geslacht, woonplaats, straat, huisnummer, postcode, telefoonnummer, 

telefoonnummer mobiel ,telefoonnummer partner/familie, emailadres, bankrekeningnummer, 

geboortedatum, inschrijfdatum, eventuele overige gegevens die u verstrekt. 

4. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard    

HTV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld,dan wel op grond van de wet is vereist, resp. 5 jaar na het 

laatste gebruik. 

5. Delen van persoonsgegevens met derden    

HTV verstrekt geen gegevens aan derden,  tenzij dit nodig is voor de uitvoering  van de 

contributiebetaling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

6. Cookies      

Door HTV zullen geen cookies gebruikt worden.  

 



7. Beeldmateriaal 

Een lid stemt in met het maken en publiceren van beeldmateriaal waar hij/zij op kan staan. Leden 

hebben te allen tijde het recht een foto te laten verwijderen indien zij bezwaar maken. Het bestuur 

kan er dan voor kiezen de betrokken persoon onherkenbaar te maken. 

 

8. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HTV. Voor alle vragen en/of 

suggesties m.b.t. dit privacybeleid kunt u zich wenden tot de secretaris, bij voorkeur via email 

secretariaat.htvl@gmail.com 
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