
Privacyverklaring  - Vereniging 50+ Sport en Spel 

De Vereniging 50+ Sport en Spel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van de 
Vereniging 50+ Sport en Spel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of 
aanvraagformulier (op de website) aan de Vereniging 50+ Sport en Spel verstrekt.           

De Vereniging 50+ Sport en Spel kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer  
- Uw e-mailadres  
- Uw geboortedatum  
- uw contactpersoon in geval van calamiteiten  
- eventueel uw Gelrepas-nummer   
-  in welke groep u sport.  

 

BEVEILIGING 

De Vereniging 50+ Sport en Spel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

  

WAAROM DE VERENIGING 50+ SPORT EN SPEL  GEGEVENS NODIG HEEFT 

De Vereniging 50+ Sport en Spel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen, daarnaast ook voor de communicatie binnen de groep(en) waarin u sport. 

Daarnaast kan de Vereniging 50+ Sport en Spel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 
uitvoeren van uw lidmaatschap van de vereniging, zoals anonieme leeftijds- en dorpsstatistieken. 
Alsmede het versturen van contributienota’s en eventuele nieuwsbrieven. 

 

HOE LANG DE VERENIGING 50+ SPORT EN SPEL GEGEVENS BEWAART 

De Vereniging 50+ Sport en Spel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer 
dan een jaar bewaard indien u toch geen lid wordt van de vereniging en tot 3 jaar na het beëindigen 
van het lidmaatschap van de vereniging. U kunt na beëindiging van het lidmaatschap ook verzoeken 
om uw gegevens direct te verwijderen. Uw gegevens zullen dan binnen drie maanden nadat u aan al 
uw verplichtingen jegens de vereniging hebt voldaan worden verwijderd.  

 



DELEN MET ANDEREN 

De Vereniging 50+ Sport en Spel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van De Vereniging 50+ Sport en Spel worden geen algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en andere informatie over uw bezoek. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar penningmeester@50plussportenspel.nl. 

 De Vereniging 50+ Sport en Spel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 
reageren. 

 

De Vereniging 50+ Sport en Spel is als volgt te bereiken: 

Emailadres: info@50plussportenspel.nl 

 

 


