Privacyverklaring W.H.V. Centauri
Privacy
W.H.V. Centauri is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang
is. Daarom willen wij in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de
manier waarop W.H.V. Centauri persoonsgegevens verwerkt van huidige leden, oud-leden, donateurs
en bezoekers van onze website. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich dan ook tot
alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Om welke persoonsgegevens gaat het?
Huidige leden
De gegevens die je hebt ingevuld op jouw inschrijfformulier, maar ook gegevens als toernooi- en
wedstrijduitslagen, IBAN en (groeps)foto’s tijdens activiteiten en sportevenementen.
Oud-leden
Voornaam, achternaam, e-mailadres, periode van lidmaatschap en reden van afmelding.
Donateurs
Voornaam, achternaam, e-mailadres en IBAN.
Bezoekers van de website
Van bezoekers op de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Waarvoor worden deze persoonsgegevens verwerkt?
Huidige leden
- Algemene informatieverstrekking (uitnodigingen en nieuwsbrieven via e-mail, informatie via
WhatsApp, informatie via Facebook);
- Het kunnen voorzien in trainingen (gegevens gaan naar SCB De Bongerd en SWU Thymos);
- Ledenadministratie en daarmee analyse van ledensamenstelling- en aantallen;
- Contributieheffing en betalingscontrole contributie;
- Het promoten van de vereniging en het voorzien van informatie aan externen (hiervoor
worden bijvoorbeeld zorgvuldig gekozen foto’s gebruikt op de site en/of Facebook, zie
hiervoor ook het kopje ‘Sociale media en website’).
Oud-leden
- Algemene informatieverstrekking (nieuwsbrieven via e-mail en uitnodigingen voor Lustrum en
andere bijeenkomsten);
- Ledenadministratie.
Donateurs
- Algemene informatievoorziening (uitnodigingen en nieuwsbrieven via e-mail);
- Ledenadministratie;
- Betalingscontrole donatie.
Bezoekers van de website
Niet van toepassing.
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Sociale media en website
W.H.V. Centauri voorziet leden en andere geïnteresseerden door middel van sociale media en de
website over informatie van activiteiten binnen de vereniging. Het hiervoor gebruikte beeld- en
tekstmateriaal wordt zorgvuldig geselecteerd. Mocht ondanks deze zorgvuldige selectie ongewenst
beeld- en/of tekstmateriaal online worden geplaatst door W.H.V. Centauri, dan is het vanzelfsprekend
mogelijk om daar bezwaar tegen te maken en zal dit materiaal worden verwijderd of aangepast (zie
hiervoor ‘Jouw rechten omtrent jouw gegevens’).
Veiligheid
Gegevens die bij W.H.V. Centauri worden ondergebracht, worden veilig bewaard en zijn slechts
toegankelijk voor het bestuur. Commissies kunnen delen van persoonsgegevens inzien indien dit door
het bestuur relevant wordt geacht.
Gebruik van persoonsgegevens door derden
W.H.V. Centauri laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële,
charitatieve of ideële doeleinden.
Gebruik van cookies
W.H.V. Centauri maakt bij het aanbieden van haar diensten via de website geen gebruik van cookies.
Jouw rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou of over
jou ontvangen hebben. Dit kan door contact op te nemen met whv.centauri@wur.nl.
Vragen
Heb je na het lezen van dit document vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of zie je mogelijke
kwetsbaarheden? Neem dan contact op met W.H.V. Centauri, Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen of
mail: whv.centauri@wur.nl.
Wijzigingen
W.H.V. Centauri behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Zodra
W.H.V. Centauri een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de
vereniging jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving in
onze nieuwsmail.
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