Privacyverklaring
Dutch Motorclub Pink Spirit (Pink Spirit), gevestigd te Weesp, Prinses Amaliahof 8, 1381 NG,
vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van
persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook
informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van
je gegevens.
Deze verklaring is bijgewerkt op 17 juni 2018

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer(s);
leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s);
en voorts mogelijk relevante motorvereniginggegevens (waaronder
vrijwilligersfunctie(s), afgenomen producten en diensten, motorsport-, of
toervoorkeuren, foto’s, motorsportresultaten, maaltijdvoorkeur, motortype, e.d.);
10. Bezoekgegevens Pink Spirit website;

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens







Wanneer u een Pink Spirit lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over
lidmaatschaps-aangelegenheden;
Wanneer u deelneemt aan activiteiten georganiseerd door Pink Spirit;
Wanneer u via Pink Spirit deelneemt aan activiteiten georganiseerd door andere clubs
aangesloten bij de GLME;
Wanneer u contact heeft met Pink Spirit. Dit contact kan telefonisch zijn, maar
hieronder verstaan wij ook indien u ons via email benadert, het contactformulier
invult, meedoet aan enquêtes, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, inlogt op
uw account, u aanmeldt voor activiteiten of ons via social media benadert;
Voor de registratie en publicatie van deelnemers.

Email
Wanneer u lid wordt van Pink Spirit geeft u automatisch toestemming voor het toesturen van
onze maandelijkse nieuwsbrief en tussentijdse nieuwsflitsen. U kunt uw toestemming altijd
intrekken door een mail te sturen aan secretaris@pinkspirit.nl

Recht van verzet
Indien u de aard van informatievoorziening wilt aanpassen kunt u een e-mail sturen naar
secretaris@pinkspirit.nl, onder vermelding van AVG.
U kunt te allen tijde de gegevens die Pink Spirit van u bezit beheren in het afgesloten
ledengedeelte van de website onder het kopje “profielinfo”.

Derden
Pink Spirit kan uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken:



aangesloten motorclubs bij de GLME ten behoeve van deelname aan door andere bij
de GLME aangesloten clubs georganiseerde activiteiten;
organisaties waar(mee) Pink Spirit een activiteit organiseert waarvoor u zich heeft
ingeschreven

Pink Spirit verstrekt uw gegevens niet aan andere derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven of Pink Spirit daartoe verplicht is op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak. Inschrijving voor een activiteit impliceert toestemming voor
verwerking van uw gegevens ten behoeve van het organiseren van betreffende activiteit.

Social Media
Pink Spirit gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden,
belangstellenden en bezoekers van de website over haar organisatie, evenementen en/of
activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via
social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Pink Spirit volgt actief hiervoor het
internet en social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook. Hierbij spant Pink Spirit zich
in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te
gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Pink Spirit behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het
wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan
voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het
reageren op opmerkingen, Pink Spirit (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen
uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Pink Spirit is niet
verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn
social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of
opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Pink Spirit via secretaris@pinkspirit.nl.

Gebruik van cookies
De website van Pink Spirit gebruikt geen cookies om de leden te traceren.

Websites van Pink Spirit en andere websites
Op de website van Pink Spirit treft u een aantal links aan naar andere websites. Pink Spirit
kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen
met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u
bezoekt.

Beveiliging voor uw gegevens
Pink Spirit zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk verplicht is.
Pink Spirit treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te
beveiligen. Uw gegevens, behalve uw rekeningnummer, zijn alleen in te zien door andere
Pink Spirit leden in een afgesloten gedeelte van de website. Hiervoor is toestemming
verleend in de ledenvergadering van maart 2018.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten
aan:
Pink Spirit, t.a.v. de secretaris, secretaris@pinkspirit.nl.

Wijzigingen
Pink Spirit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en
cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er
wijzigingen zijn aangebracht.

