Privacy statement YMCA Scheveningen
Persoonsgegevens
YMCA Scheveningen slaat persoonlijke gegevens van leden en deelnemers op in een
database. Dat doet zij om haar leden en deelnemers informatie te kunnen toesturen over
voor leden en deelnemers interessante bijeenkomsten en activiteiten. We gebruiken hiervoor
uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Uw geboortedatum
hebben we nodig om u te kunnen uitnodigen voor specifieke bijeenkomsten, bijvoorbeeld
trainingen voor mensen van een bepaalde leeftijdscategorie.
Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 13 van de WBP verplicht YMCA Scheveningen om passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of
onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons) gegevens tijdens
verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons) gegevens via een beveiligde
verbinding plaats.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u lid of deelnemer bent bij YMCA Scheveningen.
Na beëindiging van lidmaatschap of deelname, worden uw gegevens verwijderd. Alleen
ontvangt u nog de nieuwsbrief tenzij u aanklikt deze niet meer te willen ontvangen dan
wordt ook het email adres verwijderd.
Foto of Video
Het is mogelijk dat er wel eens foto’s of een video gemaakt worden van een muziek activiteit
of evenement. Als er al foto’s of video’s gemaakt worden is dit uitsluitend aan de YMCA voor
behouden om uitsluitend promotie redenen voor de betreffende activiteit of evenement.
Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de WBP) en het recht om
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de WBP).
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door YMCA Scheveningen worden verwerkt,
kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. YMCA Scheveningen behandelt uw verzoek
binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u
een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijk verzoeken sturen aan:
YMCA Scheveningen
Inzageverzoek WBP
Keizerstraat 58, 2584 BK Den Haag

