
Privacyverklaring 
 
25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 
getreden. 
In verband met deze nieuwe privacywetgeving informeert het bestuur je hierbij hoe wij met je 
gegevens omgaan en waar we deze voor gebruiken.  
 
Van de leden registeren wij de volgende gegevens: 
-      Naam 
-      Adres en woonplaats 
-      Telefoonnummer 
-      Mailadres 
-      Bankrekeningnummer 
-      Geboortedatum 
-      Geslacht 
-      Datum aanvang- en einde lidmaatschap 
-      Lesuur 
  
Deze gegevens hebben wij nodig voor het voeren van de ledenadministratie en voor het 
incasseren van de lesgelden.   
Het mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om je de informeren over zaken 
betreffende de vereniging, de lessen, het lidmaatschap etc. 
  
Wij delen de gegevens niet met anderen. De enige uitzondering hierop is dat wij de namen, 
adressen, geboortedata, geslacht en aanvang lidmaatschap wel jaarlijks op moeten geven 
aan de Nederlandse Culturele Sportbond. 
Dit is noodzakelijk omdat wij via deze bond o.a. verzekerd zijn voor ongevallen tijdens de 
lessen. 
Wij nemen aan dat je er geen bezwaar tegen hebt, dat wij de door ons opgevraagde 
gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden gebruiken. 
Mocht dat wel zo zijn, of heb je nog vragen hierover stuur dan voor 1 juli 2018 een email 
naar conditietrainengaasperdam@gmail.com  
  
Als je geen bezwaar hebt tegen het gebruik van bovengenoemde gegevens, dan hoef je 
niets te doen. Wij gaan er dan vanuit dat we je gegevens mogen blijven gebruiken voor 
bovenstaande doeleinden. 
  
Als je er bezwaar tegen hebt, dat je bovengenoemde gegevens na opzegging van het 
lidmaatschap nog in onze administratie blijven staan, dan kun je dit laten weten aan de 
ledenadministratie. 
Wij zullen dan de gegevens welke wij niet verplicht zijn te bewaren, verwijderen uit onze 
systemen - na afsluiting van het boekjaar van de opzegging. 
 
Je kunt er dan ook voor kiezen dat wij alleen  je mailadres en telefoonnummer bewaren 
zodat we je ook na opzegging kunnen informeren over evenementen, feesten en jubilea. 
 
 
 
 
Amsterdam, juni 2018 
 
Bestuur Vereniging Conditietrainen Gaasperdam 


