Privacy reglement Fries ondernemers netwerk Team FLINK, netwerk voor ondernemers
met passie voor wielrennen, gevestigd te Leeuwarden. D.d. 8 april 2019
1. De vereniging heeft als doel:
het verenigen van wielrennende sportieve ondernemers om elkaar te versterken, te
stimuleren en elkaar werk te gunnen; en
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het creëren van een actief netwerk dat ééns per maand sportief en informeel bijeenkomt;
het organiseren van educatieve sessies.
3. Privé-informatie wordt alleen gebruikt ten gunste van het doel van Team FLINK. Zoals ten
behoeve van het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten en andere extra
(educatieve) bijeenkomsten.
4. De informatie wordt ook gebruikt ten behoeve van de NTFU verzekering. Team FLINK is niet
verantwoordelijk voor de wijze waarop de NTFU omgaat met deze informatie.
5. Dit privacy reglement is op iedereen van toepassing (personen, organisaties, overheidinstanties) die contact heeft met Team FLINK, het bestuur, de leden, via mail, telefoon, de
website of op welke wijze dan ook.
6. Team FLINK verwerkt/bewaard/gebruikt de volgende privé-informatie:
voor- en achternaam, privéadres, zakelijk adres
telefoonnummer(s), emailadres(sen)
bankrekeningnummer, inschrijfnummer KvK, IP-adres
fietsmaat, foto’s, berichten via whats-app
deelname aan evenementen zoals onder punt 3 genoemd
7. Team FLINK gaat vertrouwelijk om met bovenstaande gegevens. Derden hebben en krijgen
geen toegang tot deze gegevens.
Tenzij dit voor het functioneren van de vereniging en/of de leden noodzakelijk is. Als het
wettelijk verplicht is en als er toestemming voor gegeven is.
8. Ieder lid van Team FLINK heeft het recht op inzage in zijn/haar privé-gegevens. Een verzoek
hiertoe kan ingediend worden bij de secretaris. Hiervoor dient de aanvrager zich te
identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zodat bekend is dat uzelf dit verzoek indient.
9. Op de website van Team FLINK is het mogelijk naar een andere website te gaan (via bv links).
Team FLINK is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze website omgaat met privéinformatie.
10. Team FLINK doet haar best uw privé-informatie goed te beschermen. Mocht u vermoeden
dat dit niet goed geregeld is, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris van de
vereniging.
11. Team FLINK is gerechtigd dit reglement aan te passen.

