Privacyverklaring Lacrosse Groningen Gladiators
Lacrosse Groningen Gladiators (verder te noemen LGG) is gevestigd te Groningen in ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer […]
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens LGG verwerkt en voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 LGG verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft/aanmeldt als lid van een bij LGG;
b. een product of dienst afneemt bij LGG, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen,
wedstrijden of evenementen e.d.;
c. contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, een contactformulier op websites,
telefonisch e.d..
1.2 LGG verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

voornaam en naam;
geboortedatum;
adres;
nationaliteit;
telefoonnummer;
e-mailadres;
leeftijd;
geslacht;
bankgegevens, zoals naam rekeninghouder, IBAN, naam en locatie van bank, BIC code bank;
het dispensatienummer bij de Nederlandse Lacrosse Bond;
foto’s;
browsercookies;
studentnummer;
handtekening;
overige zaken zoals dieetwensen, allergieën, kledingmaten, medische gegevens,
voorkeurspositie op het veld e.d..

1.3 LGG kan deze gegevens gebruiken voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

ledenadministratie;
interne communicatie;
afschrijving van contributie en andere kosten door de penningmeester van LGG;
organiseren van trainingen en activiteiten binnen de vereniging;
wedstrijdadministratie;
scheidsrechteradministratie;
het verstrekken van spelerspassen;
beleidsinformatie (beleidsformuleringen en optimaliseren dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening: het publiceren van opstellingen, uitslagen met assist en
topscorers, lijsten van topscorers en assists, het publiceren van wedstrijdverslagen, het
publiceren van foto’s ter bevordering van de lacrossesport en de vereniging);
onderzoek (ontwikkeling van de lacrossesport);

k. tuchtzaken.

2. INFORMATIE, WIJZINGEN EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met de bestuurssecretaris van LGG per e-mail:
secretaris@lacrossegroningen.nl voor:
a.
b.
c.
d.

meer informatie over de wijze waarop LGG persoonsgegevens verwerkt;
vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
inzage in de persoonsgegevens die LGG met betrekking tot u verwerkt;
bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door LGG.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 LGG zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 LGG treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te
beveiligen.

4. DERDEN
4.1 LGG kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
a.
b.
c.
d.

De Nederlandse Lacrosse Bond;
ACLO en Sportcentrum;
NOC*NSF waarvan de Nederlanse Lacrosse Bond lid is;
De European Lacrosse Federation en Federation of International Lacrosse, indien u zult
deelnemen aan een van hun evenementen;
e. verwerkers van LGG, zoals (kas)commissarissen.
4.2 LGG verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daar
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of LGG daartoe verplicht is op grond van de wet of
een rechterlijke uitspraak.
4.3 Alle bestuursleden en andere verwerkers van LGG dienen de geheimhoudingsverklaring te
tekenen. Bij overtreding worden de taken van deze persoon beëindigd en wordt een boete
opgelegd van €100. Deze boete is ineens opeisbaar zonder dat daar een sommatie of
ingebrekestelling aan vooraf hoeft te gaan. Als de werkelijke schade hoger is dan de boete dan
betaalt deze persoon een aanvullende vergoeding tot aan de werkelijkheid geleden schade.

5. WIJZINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u
daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Groningen, september 2018.

