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Privacyverklaring
IJshockeyclub Enschede Lions
Je privacy is voor de Enschede Lions van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de nieuwe
privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In
deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met uw gegevens.
Mocht je vragen hebben, kan je altijd terecht bij iemand van het bestuur van de Enschede Lions.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van de sport ijshockey kregen wij de volgende informatie over jou:
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Betalingsgegevens (rekeningnummer waarmee betaald is)
• Geslacht
• Geboortedatum
De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies
uitleggen waarom en met welke reden. Dat lees je hieronder.
Wij geven je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dat nodig is wanneer de wet zegt dat
dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de
politie.

Contactformulier, clubmail en teammails

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet
je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met
onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk
bij pakken.
Doordat je bij een club speelt, is het logisch dat je op de hoogte wordt gehouden via de mail. Elke
mail verstuurd naar een mailinglist heeft onderaan staan waar je je af moet melden, mocht je de
mail niet meer willen ontvangen. Dit kan altijd via secretariaat@enschedelions.nl.

Facebook en website

Via onze website en via Facebook willen wij nog wel is wedstrijdverslagen, foto albums (over
wedstrijden) en dergelijke delen. Dit met de reden om onze club te promoten, bekendheid te
krijgen en het delen van foto’s en verslagen binnen de club. Mocht je graag willen dat een foto,
video of enig ander medium verwijderd wordt van onze Facebook of Website. Neem dan contact
op met secretariaat@enschedelions.nl. Zij zullen zo snel mogelijk alles verwijderen (voor zover zij
kunnen) waarom is gevraagd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Echter kunnen wij deze niet linken aan
personen.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze
website werken dan minder goed.
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Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus
altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact
met ons opnemen. Na 7 jaar geen lid meer, worden je gegevens verwijderd uit onze ledenlijst.
Je hebt de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• Inzage in en het kunnen opvragen van de precies persoonsgegevens die wij van je hebben
• Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens
• Intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van
de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

