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Privacybeleid Lionsclub Opmeer-Medemblik
Deze privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens Lionsclub OpmeerMedemblik (hierna te noemen “wij”) van haar leden en niet-leden opslaat en hoe
zij met de persoonsgegevens omgaat. Onder persoonsgegevens worden verstaan
alle gegevens die herleid kunnen worden tot een persoon.

1. Gebruik van Persoonsgegevens, leden en niet-leden.
Leden
Wij, slaan de volgende gegevens van de leden (en partners) in een elektronische
database op:
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, foto en Lions
gerelateerde gegevens.
Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
- Het lidmaatschap te effectueren en evenementen/activiteiten te organiseren,
- Berichten van onze moederorganisatie (nationaal/internationaal), indien van
belang, door te geven. Wij zullen alleen de door jouw toegestane gegevens
doorgeven voor verwerking van de juiste organisatiegegevens,
- Contact met je op te nemen of te onderhouden.
Een lid kan te allen tijde zijn gegevens inzien.

Niet-leden
Van eenmalige acties bewaren wij geen informatie. Van zich herhalende acties
zoals de jaarlijkse Open Golf, Old-for-Old en Lionsrally bewaren wij in principe
alleen naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. Deze
informatie gebruiken wij uitsluitend om ex-deelnemers te kunnen uitnodigen
voor een volgende actie. Indien deelnemers tot drie jaar na de laatste deelname
niet meer op de uitnodigingen reageren, wordt alle informatie verwijderd. Deze
informatie bevindt zich niet op het web of in de cloud en is van buitenaf niet
bereikbaar. Deze informatie stellen wij in geen geval beschikbaar aan derden.
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2. Beeldmateriaal en sociale media.
In de sociale media, op de website en in nieuwsbrieven zijn wij verantwoordelijk
voor wat wij verspreiden aan namen en beeldmateriaal. De kern hiervan is dat
wij de privacy borgen van onze leden en deelnemers aan onze activiteiten.
3. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie.
Wij gebruiken geen cookies en verzamelen geen informatie van een bezoek aan
onze website of Facebook-pagina.
4. Derden / toegang tot informatie
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw
uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of dat wij daartoe verplicht zijn op
grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.
Uitsluitend het bestuur, de archiefcommissie en de voorzitter van de
ledencommissie hebben toegang tot alle ledeninformatie.
Informatie van deelnemers van acties kunnen ingezien en gebruikt worden door
de voorzitters van de commissies van de betreffende actie en de
archiefcommissie. Je hebt zonder meer het recht om inzage te verkrijgen in de
informatie die bij ons wordt bijgehouden. Je hebt ook het recht deze informatie
te laten aanpassen, te corrigeren of deze informatie door ons te laten
verwijderen.
5. Contact
Wil je meer weten over de manier van opslag en privacy van jouw informatie,
neem dan contact op via info@lionsopmeer.nl of met onze Security Manager: Ger
May, telefoon 06-55864010.
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