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Geachte relatie,

Zoals je vast al wel zult hebben gehoord, treedt vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming in
werking. Ook wij hebben er natuurlijk voor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.
Je privacy is belangrijk voor ons.

De missie van de Stichting Dutch Cheerleading Association is om de communicatie tussen deelnemers en de stichting
leuk, gemakkelijk en veilig plaats te laten vinden. De bescherming van de privacy van onze bezoekers en deelnemers is
daarbij van het grootste belang. Daarom willen we je graag informeren over ons vernieuwde privacy statement.

In het privacy statement beschrijven we duidelijk en gedetailleerd welke persoonsgegevens we verwerken en waarom,
hoe lang we je persoonsgegevens bewaren, wat je rechten zijn in dat verband en op welke manier je die rechten kunt uit-
oefenen en over de beveiliging van je persoonsgegevens. Het vernieuwde privacy statement kun je hier raadplegen.

Ook onze algemene voorwaarden zijn op een aantal punten aangepast. We verwijzen daarin onder meer naar ons ver-
nieuwde privacy statement. De vernieuwde algemene voorwaarden kun je hier raadplegen, en treden in werking vanaf 25
mei 2018.

Wat moet je doen?

In principe hoef je niets te doen. Mocht je je niet kunnen vinden in het vernieuwde privacy statement dan kun je je gege-
vens laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@dutchcheer.nl. Als wij niet uiterlijk op 25 mei 2018 dat verzoek
van je hebben ontvangen, ga je automatisch akkoord met de vernieuwde algemene voorwaarden.

Als je hier nog vragen over hebt, neem dan contact op via info@dutchcheer.nl

Met sportieve groet,

Dutch Cheerleading Association
Nelson Petter.

Datum

25 mei 2018

Van

Nelson Petter
T (0521) 52 33 12
nelson@dutchcheer.nl

Kenmerk

COR. DCA 2018 AVG

Afzender: 8332 AL 3
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Via Stichting Dutch Cheerleading Association en bijbehorende website www.dutchcheer.nl worden persoonsgegevens van
bezoekers en deelnemers verwerkt. Stichting dutch cheerleading association respecteert jouw privacy. De persoonsgege-
vens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daar-
aan stelt.

In dit privacy statement informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens.

In dit privacy statement informeren wij je over 
(1) welke persoonsgegevens wij verwerken,
(2) waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, 
(3) hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren,
(4) over wat je rechten zijn en op welke manier je die rechten kunt uitoefenen, 
(5) over de beveiliging van je persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Door het deelnemen aan onze evenementen laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Om ge-
bruik te kunnen maken van onze diensten moet je je eerst registreren. Je geeft daarbij toestemming voor de verwerking
van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Na registratie bewaren wij de gegevens. Wij bewaren
deze gegevens zodat we je kunnen herkennen en zodat je eerder verstrekte gegevens kunt opvragen.
Om je te kunnen registreren voor Stichting Dutch Cheerleading Association, vragen wij je om ons de volgende persoons-
gegevens te verstrekken:

je voor- en achternaam;
je e-mailadres;
je adresgegevens;

2. Gebruik van je persoonsgegevens
Doelen van verwerking

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

Behandelen van vragen en aanmeldingen;
Verbeteren van onze service;
Verwerken en afhandelen van je aanmelding en betaling;
Verzenden van een nieuwsbrief;
Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten;
Ontvangers van persoonsgegevens
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Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden
uitvoeren. Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens met deze derden.
Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten, zodat uw persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn
beveiligd als bij ons.

Cookies
Functionele cookies
Als je onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Hoe lang deze
wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die je gebruikt. Wij gebruiken cookies om je instellingen
en voorkeuren te onthouden.

3. Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instan-
tie hebben gekregen.

(Support)vragen en de afhandeling daarvan
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van deelname of diensten
Gegevens over betalingen ten aanzien van deelname of diensten bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht
geldt.

4. Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswisseling, overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens en het intrek-
ken van je toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens
gebruiken. Het recht op inzage is door Stichting Dutch Cheerleading Association al op een veilige manier geregeld. Het
kan zijn dat je daarnaast nog andere informatie wilt hebben. Je kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek
welke gegevens je wilt inzien.

Rectificatie
Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit recht is door
Stichting Dutch Cheerleading Association gewaarborgd, doordat je via je e-mail zelf jouw persoonsgegevens op elk mo-
ment kunt laten aanpassen/rectificeren.
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Gegevenswissing
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is:
Indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
Indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming);
Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw gegevens in gestructureerde vorm op te vragen. Voor de downloadinstructies kun je contact
opnemen met Stichting Dutch Cheerleading Association. Hiervoor zullen we je vragen je te identificeren. Je ontvangt de
door jou verstrekte gegevens per e-mail. Gegevens die betrekking hebben op contact met andere deelnemers en bezoe-
kers van Stichting Dutch Cheerleading Association vallen buiten dit recht.

Toestemming
Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken.
De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen ge-
volgen voor al uitgevoerde handelingen.

5. Jouw rechten uitoefenen
Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indie-
nen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met jouw verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is,
kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je
dat binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten.

Je kunt je verzoek per brief of elektronisch bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 7.

Als je verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we je dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ont-
vangst van het verzoek. Als je het daarmee niet eens bent, kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoons-
gegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

6. Beveiliging persoonsgegevens
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveili-
gingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder
nemen wij de volgende maatregelen:

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Wachtwoorden worden door middel van onomkeerbare hashing opgeslagen
– De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

7. Contactinformatie
Postadres:

Stichting Dutch Cheerleading Association
Herenslagen 3
8332 AL Steenwijk

E-mailadres: info@dutchcheer.nl

8. Wijzigingen
Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun je vinden op onze website.
De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.
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