Privacyverklaring Hardloopschool 2run4fun

1.

Inleiding

Hardloopschool 2run4fun, hierna te noemen Hardloopschool verwerkt je persoonsgegevens.
Bij de verwerking houdt de Hardloopschool zich aan de wettelijke bepalingen die daarvoor gelden.
Wij respecteren de privacy van onze leden en zullen geen persoonsgegevens van onze leden
verzamelen en/of verwerken zolang hiervoor geen gerechtvaardigd doel is. In dit privacy statement
informeert de Hardloopschool haar leden over de wijze waarop zij met de verzamelde gegevens van
haar leden omgaat.
De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd zoals
voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet
AVG.
2.

Persoonsgegevens

De Hardloopschool verwerkt diverse persoonsgegevens met diverse doelen en grondslagen. De
persoonsgegevens worden door de Hardloopschool opgeslagen en verwerkt gedurende de looptijd
van de overeenkomst en daarna, gedurende de voorgeschreven bewaartermijn genoemd onder 6.
2.1

Gegevens

De persoonsgegevens van een lid die door de Hardloopschool worden verwerkt zijn:
-

Voornaam;

-

Achternaam;

-

Geboortedatum;

-

Adresgegevens;

-

Telefoonnummer;

-

E-mailadres;

-

Bankrekeningnummer.

2.2

Doel van de verwerking

De bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:
-

Het registreren van een lid voor de Hardloopschool;

-

Het afhandelen/incasseren van de contributie;

-

Ter bevordering van de dienstverlening tijdens de trainingen;

-

Gebruik van WhatsAppgroepen;

-

Het registreren van het contact met leden ter bevordering van de dienstverlening;

-

Informeren over onder andere de wijzigingen betreffende de diensten en producten van de
Hardloopschool via een nieuwsbrief/nieuwsflits;

-

Analyses ter verbetering van de diensten van de Hardloopschool;

-

Marketing- en verkoopactiviteiten.

2.3

Grondslag voor de verwerking

De persoonsgegevens van een lid mogen alleen verwerkt worden als er een wettelijke grondslag voor
is. De grondslagen voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn:
-

Toestemming van een lid;

-

Ter uitvoering van de overeenkomst met de Hardloopschool;

-

Ter nakoming van een wettelijke verplichting;

-

Ter bescherming van de vitale belangen van een lid;

-

Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de Hardloopschool.

3.

WhatsApp groepen

De WhatsApp groep is uitsluitend bedoeld voor de communicatie over een training maar ook voor
het gebruik bij belangrijke mededelingen zoals bron- en contactonderzoek na een mogelijke
besmetting. Daarnaast wordt de WhatsApp groep gebruikt om leden te ondersteunen en helpen in
het behalen van hun doelen, het managen van hun lidmaatschap, het maken van een reservering
voor een training, informatie te delen over de Hardloopschool en over de diensten en producten van
de Hardloopschool. Toevoeging tot de WhatsApp groep gaat pas in als een lid zelf het verzoek
hiervoor heeft ingediend bij de beheerder.
De Hardloopschool is niet verantwoordelijk voor hetgeen in de groep wordt gestuurd. Mochten via
WhatsApp persoonsgegevens gedeeld worden, dan is de Hardloopschool daar niet verantwoordelijk
voor. De persoonsgegevens in de WhatsApp groep worden na 2 maanden na beëindiging van het
lidmaatschap gewist.
4.

Nieuwsbrief

De Hardloopschool maakt gebruik van MailChimp als nieuwsbrief module. Wanneer een lid zich
aanmeldt voor onze nieuwsbrief of nieuwsflits, bewaren we zijn/haar naam en e-mailadres.
Mailchimp verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Hiervoor verwijst de
Hardloopschool naar hun privacy statement: www.mailchimp/privacy. De gegevens die door de
Hardloopschool worden verzameld worden niet doorgegeven aan Mailchimp. Iedere nieuwsbrief
bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd.
5.

Sociale media

Van bezoekers van de website van de Hardloopschool worden eveneens persoonsgegevens verwerkt.
Deze gegevens worden alleen verwerkt wanneer een bezoeker het contactformulier invult of
wanneer een bezoeker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Het gaat daarbij om het e-mailadres,
naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.
Via de kanalen van sociale media kan een lid de Hardloopschool volgen en reageren op de
communicatie-uitingen. Het privacy beleid van het betreffende sociale media platform is daarop van
toepassing. De persoonlijke gegevens omtrent het lidmaatschap worden alleen met de betrokkene
gedeeld en gecommuniceerd en nooit via publieke berichten.
6.

Bewaartermijnen

De Hardloopschool bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De
uiteindelijke bewaartermijn verschilt per persoonsgegeven. Personalia zoals beschreven onder 2.1
worden bewaard tot einde lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden de
persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.
7.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Hardloopschool deelt deze persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst en daar toestemming voor is van het desbetreffende lid. Echter, op
grond van wet- of regelgeving kan verplicht worden dat de Hardloopschool de persoonsgegevens
verstrekt aan derden. Bijvoorbeeld aan een bevoegde autoriteit zoals de politie.
8.

Rechten van de betrokkene

Leden waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt door de Hardloopschool hebben recht op
inzage, verbetering of aanvulling, verwijdering, beperking van verwerking en overdracht van de
persoonsgegevens. Bovendien hebben leden recht op het maken van bezwaar.
8.1

Gegevens inzien

Een lid van de Hardloopschool is bevoegd te allen tijde te vragen of en welke persoonsgegevens van
het lid worden verwerkt. Als de Hardloopschool de persoonsgegevens van het lid verwerkt, dan heeft
de betrokkene recht op inzage in die persoonsgegevens. De betrokkene kan de Hardloopschool ook
vragen om een afschrift van de persoonsgegevens aan hem/haar te verstrekken. De Hardloopschool
zal aan dat verzoek voldoen.
8.2

Recht op verbetering of aanvulling

Als de betrokkene kan aantonen dat de persoonsgegevens die door de Hardloopschool verwerkt
onjuist of onvolledig zijn, dan heeft de betrokkene recht om te verzoeken deze gegevens te
verbeteren of aan te vullen. De Hardloopschool zal aan dat verzoek voldoen, met dien verstande dat
het verzoek tot het staken van het bewaren of bewerken van slechts die gegevens kan worden
verzocht die objectief bepaalbaar niet noodzakelijk zijn.
8.3

Recht om gegevens te laten wissen

Als de betrokkene kan aantonen dat het bewaren of bewerken van bepaalde persoonsgegevens niet
noodzakelijk is, dan kan hij/zij de Hardloopschool verzoeken om het bewaren of bewerken van die
persoonsgegevens te staken en de gegevens geheel of gedeeltelijk te wissen. De Hardloopschool zal
aan dat verzoek voldoen, met dien verstande dat het verzoek tot het staken van het bewaren of
bewerken van slechts die gegevens kan worden verzocht die objectief bepaalbaar niet noodzakelijk
zijn.
8.4

Recht om bezwaar te maken

Voor zover de verwerking van de gegevens van een lid is gebaseerd op de rechtmatige belangen van
de Hardloopschool (en niet op andere verwerkingsgronden), dan heeft betrokkene het recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens op basis van zijn persoonlijke situatie.
Leden kunnen een dergelijk verzoek indienen middels een bericht naar info@2run4fun.nl. De
Hardloopschool reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op het verzoek. Daarnaast
kunnen leden altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8.5

Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat de Hardloopschool de
persoonsgegevens die zij bezit in een computerbestand naar het desbetreffende lid of een ander
door het lid genoemde persoon stuurt. De Hardloopschool zal aan dat verzoek voldoen.
9.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Hardloopschool neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die
gevolgen hebben voor de leden. Hiermee wordt bedoeld de besluiten die worden genomen door
computerprogramma`s of computersystemen, zonder dat daar een medewerker van de
Hardloopschool tussen zit.
10.

Beveiliging persoonsgegevens

De Hardloopschool zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om
de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging,
onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de gegevens. Als
een lid het idee heeft dat zijn/haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, dan kan hij/zij contact opnemen via info@2run4fun.nl.
Tot slot
Deze privacyverklaring voldoet aan de voorwaarden die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG daaraan stellen.
De Hardloopschool behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring zo nodig te actualiseren.
De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze
pagina met enige regelmaat te bezoeken. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart het lid
akkoord te zijn met de inhoud van deze privacyverklaring die daar onlosmakelijk onderdeel van
uitmaakt.
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