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Privacyreglement

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke
gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we daarmee omgaan.

Ons privacyreglement voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van
toepassing op alle diensten van UHTT. Door gebruik te maken van deze diensten ga je een
overeenkomst met ons aan, waarmee je aangeeft kennis te hebben genomen van deze
Privacyverklaring en geef je aan dat je daarmee instemt. Ons bestuur, medewerkers en vrijwilligers
gaan zorgvuldig om met jouw gegevens, onthouden zich van reclame, spam en houden zich aan
geheimhoudingsplicht: We delen geen persoonsgegevens met derden, anders dan de hieronder
genoemde werkwijzen.

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

UHTT respecteert de privacy van leden, medewerkers en vrijwilligers en verwerkt uitsluitend gegevens
die nodig zijn om trainings- en andere gerelateerde activiteiten te kunnen bieden. Wij gebruiken jouw
gegevens niet voor andere doeleinden.

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we jou om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze relatie met jou vast te leggen, met jou te
communiceren, de trainingen te kunnen verzorgen en om jouw ontwikkeling te volgen (via
prestatielijstjes). Ook zijn er persoonsgegevens nodig voor facturatie, incasso en het delen met de
Nederlandse Triathlon Bond (NTB).

De persoonsgegevens worden opgeslagen via de volgende systemen:

- In onze ledenadministratie, die alleen toegankelijk is voor geselecteerde leden, zoals het bestuur,
en commissies voor intake en het Technisch Hart.

- Op onze Google Drive staan de inschrijvingsspreadsheets voor de trainingen. Hiermee plannen we
trainingen en controleren we het aantal inschrijvingen per sessie. In de sheets sta je met voor- en
achternaam en eventueel met 06-nummer vermeld. Dit is voor alle leden toegankelijk, en
theoretisch ook voor diegenen die een snelkoppeling doorgeven aan derden. Voor leden is het niet
toegestaan om deze snelkoppelingen naar de inschrijvingssheets door te sturen. Het 06-nummer
wordt gebruikt voor de WhatsApp-groepen.

- UHTT maakt gebruik van WhatsApp-groepen voor communicatie met de leden. Er zijn specifieke
trainings whatsapp-groepen en algemene groepen in gebruik. De Bakkie App wordt niet
gemodereerd door de vereniging. Je kunt jezelf afmelden voor een groep via WhatsApp.

- Het kan voorkomen dat van een training of andere gerelateerde activiteit een (groeps-) foto
wordt gepost via WhatsApp.

- We geven je contactgegevens door aan de Nederlandse Triathlon Bond (NTB), om de
bondsbijdragefacturatie te laten geschieden vanuit de NTB naar de vereniging, en zodat je
profiteert van de collectieve verzekering en het bondsmagazine ‘Transition’. Dit staat los van de
optie om een NTB-wedstrijdlicentie af te nemen.

- Op de sociale media delen we foto’s van trainingen en events. UHTT zal daar geen achternamen
vermelden zonder toestemming. De sociale media waar UHTT gebruik van maakt zijn:

o Facebook
o Instagram
o YouTube



o Twitter
o Strava
o RSS-feeds

- We delen je naam en bankgegevens met onze bank die de lidmaatschapsgelden int.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant
zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te beantwoorden, aan jouw verzoeken te voldoen of om te
handelen als een situatie daar om vraagt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij
gebruiken deze informatie om te bekijken waar jouw belangstelling naar uitgaat, zodat we onze
dienstverlening daar beter op af kunnen stemmen.

Gegevensuitwisseling met derden

Jouw gegevens worden alleen gedeeld met de genoemde middelen, of tenzij daar een wettelijke
grond voor is, er een dringende of gewichtige reden voor is, of indien je ons daar toestemming voor
geeft.

Inzagerecht en wijziging van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het recht om gegevens te kunnen inzien of te
kunnen wijzigen. Op jouw verzoek zullen wij je informeren over de persoonsgegevens waarover wij
beschikken, de herkomst ervan en waarom wij deze gegevens verwerken. Wij zullen ook via het
privacyreglement vermelden op welke manieren jouw gegevens worden verwerkt.

Indien blijkt dat jouw gegevens niet juist of volledig zijn, zullen wij dat op jouw verzoek wijzigen.
Indien je van mening bent dat wij beschikken over gegevens die wij niet nodig hebben, dan zullen wij
die verwijderen, tenzij deze gegevens nodig zijn voor onze dienstverlening of vanwege een wettelijke
grondslag.

UHTT zal binnen de wettelijke termijn van 4 weken reageren op jouw verzoek tot inzage, aanpassing
of verwijdering van gegevens.

Bewaartermijnen

UHTT bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar
gehanteerd. Voor overige gegevens geldt een maximale termijn van 2 jaar na beëindiging van jouw
lidmaatschap.

Vragen en feedback

We toetsen onze manier van werken regelmatig aan deze Privacyverklaring. Mocht je daar vragen
over hebben of suggesties willen doen, neem dan contact met ons op. Dit kan ook via een mail naar
Robert Zondervan via info@UtrechtseHeuvelrugTriathlon.nl.
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