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Privacyverklaring
Dit is een privacyverklaring van CSG, Capelle Sport Gezond, gevestigd te Capelle a/d IJssel en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40344456.
CSG heeft ten doel hart- en vaatpatiënten - nadat zij hun revalidatie succesvol hebben afgerond - een
plezierige en veilige omgeving te bieden, waarin zij met sport- en spelactiviteiten vervolg kunnen geven
aan dit revalidatietraject. De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door het organiseren van
recreatieve sport- en spelactiviteiten, het organiseren van verenigingsactiviteiten en het samenwerken met
andere organisaties.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking
rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
1.
1.1
a)
b)
c)

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
zich inschrijft als lid, begunstiger of supporter van CSG;
zich aanmeldt als kandidaat-lid of CSG benadert met het verzoek om informatie over het lidmaatschap;
actief bent als trainer tijdens de sportbijeenkomsten.

1.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
naam, adres en woonplaats;
geboortedatum en geslacht;
e-mailadres;
telefoonnummer van betrokkene en van contactpersoon bij noodgeval;
bankrekeningnummer;
portretfoto;
naam en telefoonnummer van uw huisarts;
medische diagnose en uitslag ‘fietsproef’ Capri, dan wel medische toestemmingsverklaring tot
recreatieve sportbeoefening;
gegevens ingevuld op ambu-formulier, ingeleverd in gesloten envelop en bij CSG niet bekend.

1.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor:
het effectueren van het lidmaatschap;
het versturen van nieuwsbrieven (van CSG en van derden) en aankondigen van activiteiten;
het onderhouden van contact via telefoon of e-mail;
het innen van de contributie;
het bijhouden van een ‘smoelenboek’;
het bijhouden van leden- en presentielijsten;
het betalen van trainers;
het uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

2.
2.1
a)
b)
c)
d)
e)

Informatie, wijziging, wissing, overdracht en bezwaar
U kunt contact opnemen met het bestuur van CSG via email-adres capellesg@gmail.com voor:
meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door CSG.
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3. Beveiliging van uw gegevens
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden
en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te
beveiligen.
4. Derden
4.1 Wij verstrekken uw gegevens in beginsel niet aan derden. Een uitzondering geldt voor het ambuformulier, dat u in een gesloten envelop in bewaring heeft gegeven bij CSG. In geval van een
calamiteit in de sportzaal zal deze envelop door u of door CSG kunnen worden verstrekt aan de
medische hulpdiensten.
4.2 Wij kunnen foto’s van deelnemers aan onze activiteiten publiceren in onze nieuwsbrieven en op onze
website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).
5. Bewaren van uw gegevens
5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere
wetgeving die het bewaren verplicht.
6. Gebruik van cookies op website
6.1 Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.
7. Wijzigingen privacyverklaring
7.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze
privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Capelle a/d IJssel, 10 juni 2018
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