Privacy Policy Agilitas
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en zien het als onze verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Via deze pagina laten wij u weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan
en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van de Privacy Policy, stel uw
vraag dan gerust per e-mail aan: agilitas@hetnet.nl
Gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u zich aanmeldt als lid van de vereniging vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze
gegevens worden gebruikt om u te kunnen inschrijven als lid. Door ondertekening van het
inschrijfformulier gaat u automatisch akkoord met onze Privacy Policy. De verzamelde gegevens
worden opgeslagen op de beveiligde server van Agilitas.
Communicatie
Agilitas publiceert regelmatig foto’s en filmpjes van wedstrijden, evenementen, oefeningen, lessen
en activiteiten op social media (Facebook, Twitter, Instagram), de website, de nieuwsbrief, het
beeldscherm in de hal en posters. Zonder uw tegenbericht naar agilitas@hetnet.nl gaan wij ervan uit
dat u hiertegen geen bezwaar maakt.
Verder bestaat het recht op publicatie van wedstrijdverslagen bijvoorbeeld in de krant.
Nieuwsbrief
Agilitas heeft voornaam, achternaam en e-mailadres van (nieuwe) leden overgenomen in een
mailinglist die beheerd wordt via een gratis account op mailchimp.com. Het privacy beleid van
MailChimp kunt u vinden op https://mailchimp.com/legal/privacy/. Je kunt je afmelden onderaan in
de nieuwsbrief via “unsubscribe from this list”.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, en tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan mogelijke derden.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage
te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de
Vereniging de nodige stappen ondernemen.
Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige (onder de 16 jaar) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete
toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing
op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden
opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij
belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te
informeren.

