Privacy Statement OLC ‘93
Jouw privacy
Voor OLC '93 is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang met betrekking tot
haar activiteiten. Dit privacybeleid is erop gericht om transparant te zijn over de wijze
waarop OLC '93 persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van deze website. Het
privacybeleid van OLC '93 is erop gericht om persoonsgegevens van leden, oud-leden,
vrijwilligers en sponsoren met uiterste voorzichtigheid te verwerken, beheren en archiveren.
Hierbij houdt OLC ’93 zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
De verwerking van jouw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor OLC ‘93 jouw persoonsgegevens verzamelt en
verwerkt. In het kader van haar doelstellingen verzamelt en verwerkt OLC ’93 jouw
persoonsgegevens:
o In het geval je een OLC lidmaatschap afsluit en jou zo kan informeren over zaken
aangaande het lidmaatschap (bijvoorbeeld contributie, evenementen, etc.);
o In het geval je contact hebt met OLC of er bepaalde doelgroepen geïnformeerd
worden m.b.t. activiteiten en evenementen;
o Verspreiden van nieuws via de OLC website, Social Media kanalen en magazines
E-mail
Via e-mail worden nieuwsbrieven verzonden aan de leden of worden vragen gesteld m.b.t.
de doelen van de OLC. Hier wordt door de leden bij het aangaan van het lidmaatschap
toestemming voor gegeven. In het geval dat je jouw toestemming in wilt trekken, dan is dit
te allen tijde mogelijk door je af te melden bij het secretariaat. Ook als je geen informatie
wilt ontvangen van OLC kun je je per e-mail afmelden bij het secretariaat (secretariaat@olc93.nl).
Gebruik van persoonsgegevens door derden
OLC ’93 staat het niet toe aan derden om persoonsgegevens te gebruiken.
Beeldrecht
Er worden regelmatig foto’s genomen tijdens wedstrijden, evenementen, trainingen en
andere activiteiten waarop leden van OLC ’93 staan afgebeeld. Deze foto’s kunnen
verschijnen op de website of Social Media kanalen (Facebook / Instagram) van OLC ’93.
Indien je tegen bepaalde foto’s bezwaar hebt, is het mogelijk dit kenbaar te maken per email aan website@olc-93.nl. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Dit
is niet mogelijk voor algemene actiebeelden en/of sfeerbeelden waarop personen niet
centraal en/of duidelijk herkenbaar staan afgebeeld of als er duidelijk voor de foto is
geposeerd.
Gebruik van cookies
Op de website van OLC ’93 zijn cookies van toepassing. Cookies zorgen ervoor dat gegevens
op jouw harde schijf of in jouw browser opgeslagen worden. Lees meer over het gebruik van
cookies door OLC ‘93 in onze cookiestatement op onze website.

Website van OLC ’93 en links naar andere websites
De website van OLC ’93 bevat links naar andere websites. OLC ’93 draagt geen
verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze partijen. Wij
adviseren dan ook om de privacyverklaring van de betreffende website die je bezoekt door
te lezen.
Vragen of opmerkingen?
Zijn er na het lezen van onze privacy statement vragen of opmerkingen die je met ons wilt
delen? Stuur deze dan naar secretariaat@olc-93.nl
Wijzigingen
OLC ’93 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zowel het privacy- als
het cookie beleid. Het advies is dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken voor
eventuele wijzigingen.

