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PRIVACYVERKLARING ONLY FRIENDS
In De Hoogstraat (en bij Only Friends Utrecht) hechten we veel waarde aan privacy. We
zien het als onze plicht om de gegevens van kinderen die bij ons sporten en hun ouders
of begeleiders zo goed mogelijk te beschermen. Dat hoort bij ons werk en bij de
vertrouwensrelatie die wij met u hebben.
Als uw kind bij ons (op proef) komt sporten dan registreren we persoonlijke informatie
over uw kind en over u.
Alle medewerkers en vrijwilligers van De Hoogstraat en Only Friends Utrecht hebben een
geheimhoudingsplicht. Dat geldt uiteraard ook voor vrijwilligers. Als het nodig is om uw
gegevens met derden te delen dan vragen we u vooraf om uw toestemming.

Persoonsgegevens
Zodra u uw kind bij ons aanmeldt gaan we gegevens van u en van uw kind verwerken.
Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens opslaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om
uw NAW gegevens en informatie over uw kind.
Als u uw kind inschrijft voor een proefles nemen we de informatie op in een map waartoe
medewerkers en vrijwilligers toegang hebben. Uw gegevens en die van uw kind in deze
map worden na de proefperiode vernietigd.
Zodra u uw kind inschrijft voor een sport nemen we gegevens op in de geautomatiseerde
ledenadministratie. Zodra uw kind stopt met sporten vernietigen we deze gegevens.
Gegevens over de contributie mogen we niet vernietigen. Die zijn nodig voor een goede
administratie.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
We hebben informatie over u en uw kind nodig om een ledenadministratie te voeren.
Naast de adresgegevens noteren we dan ook uw bankrekeningnummer en, als dat van
toepassing is, uw U-pasnummer.
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Foto’s en video’s
Tijdens de activiteiten van Only Friends maken we soms foto’s of video’s. Die plaatsen we
op facebook, twitter of op de website om anderen te laten zien wat we doen. Op het
inschrijfformulier kunt u aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Als u geen
toestemming geeft dan maken we geen beeldopnames van u of uw kind. U kunt uw
toestemming altijd intrekken of wijzigen.

Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens?

-

Gegevens inzien

U mag altijd vragen welke gegevens we over u en uw kind hebben opgeslagen. We laten
u dat graag zien.
-

Gegevens vernietigen

U mag ons vragen om uw gegevens geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
In bepaalde gevallen mag informatie niet vernietigd worden. Bijvoorbeeld omdat de wet
vernietiging verbiedt. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van gegevens die nodig
zijn een goede administratie.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de gegevens die we verwerken, kunt u contact opnemen met
onze functionaris gegevensbescherming:
functionarisgegevensbescherming@dehoogstraat.nl
Klachten
Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u
contact opnemen met de klachtenbemiddelaar of een klacht indienen bij de raad van
bestuur van De Hoogstraat.

