Privacy-verklaring van ABS-Judo, onderdeel van de omnisportvereniging ABS
Bij inschrijving als lid van ABS-Judo vult u (voor uw kind) het inschrijfformulier in. Daarmee verklaart
u zich akkoord met de algemene lidmaatschapsvoorwaarden, die aan het inschrijfformulier zijn
gehecht en die ook zijn te raadplegen op de website van ABS-Judo. Daarin wordt verwezen naar deze
privacy-verklaring, in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gegevens
De gegevens die u hebt ingevuld op het inschrijfformulier worden opgenomen in de digitale
ledenadministratie van ABS-Judo op het computersysteem van de administrateur. Het betreft:
- Naam lid*
- Naam ouder/verzorger
- Adres*
- Geslacht*
- Geboortedatum lid* en ouder/verzorger
- E-mailadres(sen)
- Telefoonnummer(s)
- IBAN-gegevens
De met een ster aangeduide gegevens worden jaarlijks aan de sportbond NCS doorgegeven (o.m.
vanwege de collectieve verzekeringen die de bond voor ABS-Judo verzorgt). Daarbij geldt de
uitdrukkelijke voorwaarde dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
Gebruik
De gegevens worden door ABS-Judo gebruikt voor:
- Het bijhouden van de ledenadministratie en het innen van de contributies
- Het verstrekken van de hierboven aangeduide gegevens aan de NCS
- Het verantwoorden aan de penningmeester van de omnisportvereniging ABS van de geïnde
contributies ter verwerking daarvan in diens financiële administratie
- Informatie, waar nodig, aan de docent
- Communicatie met de (ouder/verzorger) van de leden
Correctie en verwijdering
Indien er een wijziging in de door u op het inschrijfformulier opgegeven gegevens plaatsvindt (adres,
e-mailadres, telefoonnummer, IBAN), wordt u verzocht deze zo spoedig mogelijk door te geven zodat
deze in de ledenadministratie verwerkt kan worden. U kunt desgewenst de vastgelegde gegevens
omtrent uw lidmaatschap opvragen, en bent er verantwoordelijk voor dat de actuele
lidmaatschapsgegevens adequaat voor de contributie-inning gebruikt kunnen worden.
De gegevens worden een half jaar na het einde van het lidmaatschap uit de ledenadministratie van
ABS-Judo verwijderd, en na de wettelijke termijn van zeven jaar uit de financiële administraties van
ABS en de sportbond NCS.
Vragen
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze privacy-verklaring kunt u deze
richten aan secr.judo (at) absbathmen.nl.

