PRIVACY STATEMENT
Militair Ruitersportcentrum Marcroix is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
MRC Marcroix
Barchman Wuijtierslaan 198
3818 LN Amersfoort
Telefoon: 033 – 4631617
L. Dubach is de functionaris gegevensbescherming van MRC Marcroix,
zij is te bereiken via info@mrc-marcroix.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
MRC Marcroix verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
o
o
o
o
o
o
o

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.
MRC Marcroix verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o
o
o

Het afhandelen van jouw (contributie) betaling .
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
MRC Marcroix verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bewaartermijn persoonsgegevens
MRC Marcroix bewaart je persoonsgegevens gedurende de looptijd van je lidmaatschap voor de eerder
genoemde verwerkingsdoelen. In de financiële administratie worden de gegevens voor 7 jaar bewaard.
Website
De website van MRC Marcroix gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Onze website heeft
niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Publicatie van uitslagen en foto’s

Uitslagen van wedstrijden kunnen worden gepubliceerd op onze website en op onze Facebookpagina
www.facebook.com/mrcmarcroix. Foto’s en video’s gemaakt tijdens activiteiten in en rond de manege,
kunnen worden gebruikt op onze website en eerder genoemde Facebookpagina. Indien je een foto
verwijderd wilt hebben, laat ons dit weten dan halen we de foto weg.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MRC Marcroix. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mrc-marcroix.nl.
Beveiliging persoonsgegevens
MRC Marcroix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. 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.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact op met ons via info@mrc-marcroix.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op
grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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