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Privacyverklaring bezoekers en leden 

 
Dit is de privacyverklaring van Alliance ‘d Amitié, Het Blazoen, Sportpark Jeugland, Jeugdland 6 te 

Ulvenhout.  
 

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Alliance d’Amitié, als 

verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. Wij respecteren de privacy van alle leden, bezoekers 
en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons 

verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
 

Alle informatie die direct over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is, zijn 
persoonsgegevens. 

 

De ingangsdatum is 1 januari 2018. 
 

Niet persoonsgebonden gegevens 
U bent niet verplicht om wat voor gegevens dan ook te verstrekken als u van onze website gebruik 

maakt. Behalve als u besluit van een dienst of contactformulier gebruik te maken, dat via deze website 

wordt aangeboden. 
 

Verwerkingsdoelen 
Alliance d’Amitié verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben, 

de ledenadministratie en/of wedstrijdadministratie of als sprake is van een gerechtvaardigd belang. 
 

Wij gebruiken deze gegevens voor: 

- De ledenadministratie 
- De administratie ten behoeve van de Nederlandse Handboogbond 

- De administratie van wedstrijd op de vereniging of elders 
- De administratie voor boogschietclinics en-cursussen 

 

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Alliance d’Amitié. Wij delen uw 
persoonsgegevens alleen met derden, indien dat nodig is voor het uitvoeren van de leden-, Nederlandse 

Handboogbond- of wedstrijdadministratie.  
 

Tijdens evenementen en/of wedstrijden maakt een vertegenwoordiger van de vereniging foto’s ten 

behoeve van uitingen op sociale media. Indien u hier niet op afgebeeld wil worden, kunt u dat ter plekke 
kenbaar maken. Foto’s met uw beeltenis verwijderen wij in die situatie, zodat zij deze niet per ongeluk 

plaatsen. 
 

Persoonsgebonden gegevens 
Alliance d’Amitié ontvangt persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van onze cursussen, clinics of 

zich inschrijft als lid. Ook als u ons een e-mail stuurt of gebruik maakt van het contactformulier op de 

website ontvangen wij persoonsgegevens van u.  
 

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u als klant of lid verwerken: 
- Volledige naam 

- Adres- en contactgegevens (mailadres, telefoonnummer) 

- Geslacht 
Van leden verwerken wij ook: 

- Geboortedatum 
- Betalingsgegevens en rekeningnummer 

- Handtekening 
Van minderjarige leden verwerken wij ook: 

- Volledige naam van de wettelijk vertegenwoordiger/ouder 

- Adres- en contactgegevens wettelijk vertegenwoordiger/ouder (mailadres, telefoonnummmer) 
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U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te 

verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij klantrechten.  
 

 
 

 

Bewaartermijn 
Alliance d’Amitié bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden 

waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is 
vereist of toegestaan. 

 
Beveiliging 

Alliance d’Amitié stelt alles in het werk om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We 

hebben technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen met als doel het beschermen van 
persoonsgegevens tegen verlies of het verkeerd gebruik daarvan.  

 
Alleen bestuurs- of commissieleden, die het voor het uitvoeren van de administratie nodig hebben, 

hebben toegang tot de persoonsgegevens van leden, wedstrijddeelnemers van andere verenigingen of 

personen die met Alliance d’Amitié contact zoeken.  
 

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een verklaring van geheimhouding 
ondertekent. 

 
Onze server staan Ulvenhout en de back-up bevindt zich bij een van de bestuursleden thuis.  

 

Wij zijn verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die 
meldplicht. We treffen daarnaast maatregelen om betrokken te informeren als dat in het kader van deze 

meldplicht aan de orde is.  
 

Klachten 

 
Als een bezoeker, lid of wedstrijddeelnemer van een andere vereniging het niet eens is met de uitvoering 

van deze privacyverklaring, dan kunt u daarvoor een klacht indienen bij het bestuur van Alliance 
d’Amitié. 

Mocht u het niet eens zijn met onze klachtenafhandeling, dan kunt u met deze klacht terecht bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens 
vragen om te bemiddelen of om u te adviseren. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt 

u ook mogelijke andere vervolgacties vinden. 
 

 
Mocht u vragen of suggesties hebben omtrent deze website of privacyverklaring, dan horen we dat 

graag. Dit kunt u doen door het sturen van een mail naar info@alliancedamitie.nl 

 
Het internet is dynamisch en constant in ontwikkeling. Ook wat betreft privacy. Deze pagina kan dan 

ook zonder aankondiging vooraf door ons worden aangepast. 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

