Paardensportvereniging Nederweert
P.a. Budschop 32,
6031 AJ Nederweert.
Tel: 0495 633029
E-mail: psvnederweert@milosoftware.com

Privacyverklaring ten behoeve van deelnemers aan wedstrijden
PSV Nederweert, bestaande uit de Pony Club (PC) de Ponyrakkers en Rij Vereniging (RV) de
Peelrossen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
PSV Nederweert
Secretariaat: Jolanda van Heugten
Budschop 32
6031 AJ Nederweert

Persoonsgegevens die wij verwerken
PSV Nederweert verwerkt je persoonsgegevens omdat je je hebt aangemeld voor deelname aan een
wedstrijd die georganiseerd wordt door PSV Nederweert.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam ruiter/amazone
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Overige (niet persoonsgegevens)
• Vereniging
• Naam paard/pony
• Combinatienummer
• Klasse

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PSV Nederweert heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over deelnemers* aan wedstrijden.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld,
neem dan contact met ons op. Voor het publiceren van foto’s van deelnemers* zullen we altijd schriftelijk
toestemming vragen alvorens over te gaan tot publicatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PSV Nederweert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Opstellen van startlijsten,
• Publiceren van startlijsten, (alleen de naam van de ruiter/amazone, paard/pony en vereniging)**
• Opsturen van de uitslag naar de KNHS,
• Publiceren van de uitslag op onze website (alleen de naam van de ruiter/amazone)**
• Controleren van betalingen
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
*
**

onafhankelijk van de leeftijdscategorie
Mits daar toestemming voor is gegeven bij het inschrijven via onze website
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Geautomatiseerde besluitvorming
PSV Nederweert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
PSV Nederweert) tussen zit. PSV Nederweert gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
•
•
•
•

Concours 3.5 voor het verwerken van inschrijving voor onze wedstrijden
Gmail voor het verzenden van e-mail
Thunderbird voor het verzenden van e-mail
Outlook voor het verzenden van e-mail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PSV Nederweert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is dan waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren geen bewaartermijn voor persoonsgegevens.
Wedstrijdgegevens/uitslagen die door onze vereniging gepubliceerd worden, bewaren we maximaal 2
jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
PSV Nederweert verstrekt jouw gegevens niet aan derden.
Schrijf je je via onze site in voor een wedstrijd, dan wordt alleen je naam, naam van jouw paard/pony en
verenging gedeeld op de startlijst van de betreffende wedstrijd.
De uitslag van een wedstrijd wordt echter wel opgestuurd naar de KNHS in verband met de
puntenregistratie bij de KNHS. Hierbij wordt automatisch via concours3.5 alle gegevens, incl naam van
het paard, vereniging, klasse.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar psvnederweert@milosoftware.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PSV Nederweert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op, via psvnederweert@milosoftware.com
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