CLUB GROENTENJUMPING

UW GEGEVENS ZIJN BIJ ONS VEILIG!!!
Beste Lid/ouder,…,
We vinden de privacy van onze leden belangrijk en we willen transparantie bieden over de gegevens die we
verzamelen, over hoe we deze gebruiken. Daarom hebben wij enkele aanpassingen gedaan rond de privacy.
Deze aanpassingen hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen van de nieuwe Europese
privacywetgeving die in werking zal treden op 25 mei 2018.
Als gebruiker van onze diensten, hebben wij uw data geregistreerd, bewaard en beveiligd. Welke gegevens
hebben wij van u. Naam/voornaam, adres, woonplaats, geboorte datum van de ruiter, mail adres van de
ruiter/ouder/voogd als ook het telefoon nummer van de ruiter/ouder/voogd voor eventuele noodgevallen. Deze
data wordt nooit aan een derde partij verkocht. Uw gegevens hebben wij wel aan een derde partij moeten
doorgeven in kader van onze professionele activiteiten. Deze derde partij is de Vlaamse Liga Paardensport (VLP),
om de opdrachten van onze klanten te kunnen uitvoeren, meer bepaald de licenties/verzekeringen.
Jullie gegevens staan bij ons in het boekhoudsysteem voor de facturatie. Uw mail adres wordt gebruikt voor
informatie omtrent onze activiteiten en onze lessen paardrijden. Jullie zullen altijd in BCC(blind copy) gezet
worden zodat andere personen niet aan jullie gegevens kunnen.
Indien we niet een deel van jullie gegevens mogen gebruiken zoals foto’s of vermelding van de naam van ruiter op
de website/gesloten facebook groep, gelieve dan op onderstaande verklaring door te halen wat we niet mogen
gebruiken. En deze ons dan ondertekend terug te bezorgen. Als we geen reactie krijgen, gaan we uit van
stilzwijgend akkoord dat we wel mogen gebruik maken van foto’s/naam.
Met vriendelijke groeten,
Het Groentenjumping team.
Naam ruiter:
Naam verantwoordelijke:
De Groentenjumping VZW mag geen foto’s gebruiken om/op de
website/facebook groep/activiteiten brochure/publiciteit
De Groentenjumping VZW mag mijn naam niet vermelden op de
Website/facebook groep
Datum en handtekening (gelezen en goedgekeurd):

