
 

 

Privacy Policy Road Runners Etten-Leur 
 

Road Runners Etten-Leur  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 

Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Road Runners Etten-Leur  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 dit Privacy policy; 

- 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, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als Road Runners Etten-Leur  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen 

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het email adres privacy@rrel.nl 

1. Verwerking van persoonsgegevens 
 
Road Runners Etten-Leur  verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:  

 Lid wordt van de vereniging  

 Als bestuurslid en/of vrijwilliger actief bent  

 Donateur wordt van de vereniging  

 Via mail contact met ons opneemt.  

 Groepsapp voor training aangelegenheden 

 Weekblad de Bode voor uitslagen en wedstrijdverslag 
 
Road Runners Etten-Leur verzamelt de volgende (persoons)gegevens:  

 Naam (+ voornaam en tussenvoegsel(s)) 

 Geslacht 



 Adres  

 postcode en woonplaats 

 E-mailadres 

 Telefoonnummers  

 Geboortedatum  

 Aanmeldingsdatum  

 Bankgegevens  

 Lidmaatschapnummer 
 
Road Runners Etten-Leur kan deze gegevens gebruiken om: 

 Het lidmaatschap vast te leggen  

 Contact met u op te nemen.  

 NieuwsBrief en NieuwsFlits te verzenden, digitaal en/of per brief  

 Automatische incasso van de contributies en overige gelden  

 Aanmelding bij het AU (Atletiek Unie)  

 Deelname aan activiteiten georganiseerd door de vereniging  

 Bekend maken van namen en contactgegevens voor zover deze van belang zijn voor het 

uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden. 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR  
 
U kunt contact opnemen via privacy@rrel.nl  voor:  
Meer informatie over de wijze waarop Road Runners Etten-Leur  persoonsgegevens verwerkt;  

 Vragen over deze privacyverklaring;  

 Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;  

 Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Road Runners Etten-Leur   
 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS  
 

 Road Runners Etten-Leur  zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze 
privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk volgens 
de bepalingen van de AU en  Sportlink. 

 Road Runners Etten-Leur  zal technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 
gegevens te beveiligen. 

 
4. DERDEN  
Road Runners Etten-Leur  zal u gegevens niet aan derden verstrekken anders dan hierna genoemd 
tenzij u daarvoor uw toestemming heeft gegeven of Road Runners Etten-Leur  daartoe verplicht is op 
grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.  
Road Runners Etten-Leur  verstrekt uw gegevens aan de volgende derden: 

 Bonden en organisaties waarbij Road Runners Etten-Leur  is aangesloten zoals de AU. 

 Beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking t.b.v. ledenadministratie 
 

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. 


