
 

 

 

PRIVACYBELEID VAN DE TRADITIONAL COUNTRY DANCERS 

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de TRADITIONAL COUNTRY 

DANCERS (hierna te noemen: “TCD”) verwerkt van haar leden en donateurs. 

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over  (welke 
gegevens we verzamelen) en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om 
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
TCD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,  waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring: 
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen; 
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 
 

Indien je lid wordt van TCD, of om een andere reden persoonsgegevens aan TCD verstrekt, geef 

je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

 

1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

TCD, p/a adres Walenburg 4, 2135 BH Hoofddorp, 

telefoonnummer, 06 22513289 

KvK nummer 40597511 

De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via  ruudkorz@quicknet.nl 

telefoonnummer 06 22513289 

 

2. Welke gegevens verwerkt TCD en voor welk doel 

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

           a) voor- en achternaam, geboortedatum             

b) adresgegevens eventueel postadres 

           c) telefoonnummer,  e-mailadres  

d) naam van de door jou opgegeven donateur 
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2.2 TCD verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het 

lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, het verzorgen van een adreslijst en 

verjaardagslijst op de website, de groepsapp  

b) je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van verjaardagskaarten 

c) de naam van de door jou opgegeven donateur wordt gebruikt voor contact over de betaling 

van het donateurschap 

 

TCD kan je naam en e-mailadres gebruiken om je op de hoogte te stellen van bijzondere 

activiteiten. 

Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via ruudkorz@quicknet.nl 

 

TCD gebruikt de groepsapp om je op de hoogte te stellen omtrent spoedeisende zaken.  

Indien je daar geen prijs op stelt kun je de groepsapp verlaten. 

 

3. Bewaartermijnen  

TCD verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot 

maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens 

vernietigd. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TCD passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1 Via de ledenadministratie van TCD kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in 

te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TCD zal je verzoek in behandeling nemen 

en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren  

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan 

onze ledenadministratie ruudkorz@quicknet.nl 

6. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. 

Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  
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