Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van E.H.V. Never Less, gevestigd in Rotterdam en geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel onder registratienummer 40346480.
Verzamelde persoonsgegevens
E.H.V. Never Less kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u lid bent van E.H.V.
Never Less. De persoonsgegevens worden verzameld op het moment dat u zich inschrijft bij
de vereniging of als u zich inschrijft voor een activiteit. We verzamelen de volgende
persoonsgegevens:
a) Naam
b) Geslacht
c) Geboortedatum
d) E-mailadres
e) Telefoonnummer
f) Adres
g) Hockeyniveau
h) Onderwijsinstelling
i) Sinds wanneer student
j) Studentnummer
k) Rekeningnummer
l) BIC
m) Bank
n) Dieetwensen
Redenen verzamelen persoonsgegevens
a) Naam: Om u te identificeren als lid.
b) Geslacht: Om te bepalen wat voor soort kleding we moeten bestellen.
c) Geboortedatum: Om te controleren of u alcohol mag nuttigen bij activiteiten.
d) E-mailadres: Om de Mail Onder de Leden te versturen en u op de hoogte te houden
en uitnodigingen te versturen.
e) Telefoonnummer: Om contact met u te kunnen opnemen.
f) Adres: Om uitnodigingen per post te kunnen versturen.
g) Hockeyniveau: Om rekening te houden met de verschillende niveaus bij het
samenstellen van de hockeyteams.
h) Onderwijsinstelling: Voor het aanvragen van een eerstejaarssubsidie.
i) Sinds wanneer student: Voor het aanvragen van een eerstejaarssubsidie.
j) Studentnummer: Voor het aanvragen van een eerstejaarssubsidie.
k) Rekeningnummer: Om de jaarlijkse contributie zoals vastgesteld op de algemene
ledenvergadering af te schrijven en om de bijdragen voor activiteiten af te schrijven.
l) BIC: Om ervoor te zorgen dat internationale betalingsoverdrachten bij de juiste bank
terecht komen.
m) Bank: Om het afschrijven van geldbedragen makkelijker te maken.
n) Dieetwensen: Om hiermee rekening te houden bij activiteiten waar eten en drinken
wordt verzorgd door de vereniging.

Bewaren van persoonsgegevens
Uw verzamelde persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard. Daarna worden ze
volledig verwijderd. De financiële administratie wordt zeven jaar bewaard. Na deze periode
wordt het volledig verwijderd.
Delen van gegevens met derden
E.H.V. Never Less verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Aan Erasmus Sport worden de volgende gegevens verstrekt:
a. Voornaam
b. Tussenvoegsel
c. Achternaam
d. Geboortedatum
e. Lid via andere verenigingen ja/nee + welke
Foto’s en video’s
Tijdens activiteiten van E.H.V. Never Less kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt voor
de website van E.H.V. Never Less en voor promotiedoeleinden, zoals Facebook. Als u wilt dat
er geen foto’s en video’s van u worden gemaakt en gepubliceerd, kan u dit doorgeven aan
het bestuur via bestuur@neverless.nl.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@neverless.nl.
E.H.V. Never Less zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek
reageren. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, als u denkt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in
strijd is met de privacywet.

