Privacyverklaring 'Ferieniging Foar Folksformaken' te Grou.
Dit is de privacyverklaring van 'Ferieniging Foar Folksformaken' te Grou, ingeschreven in
het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40003057.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van de leden van
de 'Ferieniging Foar Folksformaken' kortweg ook wel 'FFF’ of 'FFF Grou' genoemd.
FFF Grou respecteert de privacy van alle leden alsmede gebruikers van onze website en
social media.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten
van FFF Grou.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt als lid van FFF Grou, vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze ledenadministratie en uitsluitend
gebruikt voor onze ledenadministratie en verwerking van de automatische incasso.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door FFF Grou.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming,
tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en FFF Grou.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen
of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via: leden@fffgrou.nl
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email
dan kunt u zich hiervoor afmelden via: leden@fffgrou.nl
Bewaartermijn
FFF Grou bewaard uw gegevens zolang u lid blijft van de vereniging.
Na uitschrijving zullen wij uw gegevens verwijderen.
U kunt zich indien gewenst uitschrijven via: leden@fffgrou.nl
Foto’s
Tijden de activiteiten en evenementen van FFF Grou worden foto’s gemaakt.
Deze foto’s zullen worden gepubliceerd via social media, onze website en ons
programmaboekje.
Mocht u in onze media een foto tegenkomen waar u of uw kind op staat en waarvan u
liever niet hebt dat wij deze nog langer publiceren dan kunt u dit aangeven bij één van
de bestuursleden van FFF Grou.
Wij zullen de foto z.s.m. verwijderen en/of niet weer gebruiken.

