Privacy verklaring
Indien u bij manege Pretfort / Ruitersportvereniging De Ziende komt rijden, worden uw gegevens opgenomen in een
digitaal bestand.
Omdat deze gegevens onmisbaar zijn voor een goede administratie, geeft U hier toestemming voor, door het invullen
van uw gegevens op dit inschrijfformulier.
Gaat u hier niet mee accoord, dan kunt u de lessen uitsluitend contant bij ons betalen.
Het gaat om de volgende gegevens:
•
Naam en Adres
•
Telefoonnummer vast en mobiel
•
Mailadres
•
Geboortedatum ivm bepalen factuurbedrag
Bewaartermijn:
•
Standaard bewaren we uw gegevens tot u ons verzoekt om deze te verwijderen, omdat we de afgelopen jaren
ervaren hebben dat veel oud-ruiters nog via onze nieuwsbrief op de hoogte willen blijven van wat wij doen.
Uiteraard kunt u ook bij het stoppen met paardrijden bij ons aangeven dat u uw gegevens wilt laten verwijderen.
U kunt dit aangeven in de mail die u (na mondelinge opzegging bij Ria) toch altijd al dient te sturen
naar info@pretfort.nl
Daarnaast registreren we:
•
of u de lessen los betaalt, of dat u een kwartaal-factuur van ons ontvangt (goedkoper dan losse lessen)
•
of u lid van de vereniging bent geworden
•
het bij ons behaalde diploma / niveau
Dit bestand gebruiken we voor de volgende zaken:
•
Telefonisch op de hoogte brengen van uitval van lessen
•
Per mail of post toezenden van de juiste facturen voor lessen of lidmaatschap
•
Per mail informeren over zaken die spelen op de manege of bij de vereniging
•
Het adresseren van clubbladen
•
De verjaardagskalender
Waar worden de bestanden bewaard:
Het bestand is op papier aanwezig op de manege en digitaal bij de penningmeester van de vereniging, die tevens de
facturen verzend voor de manege. Niemand anders dan de penningmeester, heeft toegang tot de digitale bestanden.
Ze staan uitsluitend op de computer van de penningmeester en niemand anders heeft hier toegang toe.
Wij respecteren de privacy van alle ruiters/leden.
U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen.
Foto’s bij activiteiten
Bij onze activiteiten worden foto’s gemaakt welke we o.a. publiceren op onze website en in ons clubblad.
Mocht u bezwaar hebben dat u / uw kind op deze foto’s komt te staan, dan verzoeken we u om dit kenbaar te maken op
zowel dit formulier, als ook tijdens iedere activiteit. U / uw kind dient dan duidelijk herkenbaar te zijn voor de fotograaf.

De wijze waarop, is bespreekbaar.

