
Privacy Wetgeving 

Via deze weg willen wij, Volleybalvereniging Impala te Leek, u informeren over de verwerking van de 
persoonsgegevens door Impala. We hebben hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als de AVG). Deze nieuwe Europese 
privacywetgeving gaat op 25 mei 2018 van kracht. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u 
meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken. 

Bij de aanmeldprocedure verwerkt Impala uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en 
bankrekeningnummer. 

Algemeen 
 

Voor Impala is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk, Impala respecteert uw privacy 
en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en in 
overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 
Gegevensverwerking 

 
Uw persoonsgegevens worden door Impala verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer; 
• het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het 

in handen van derden stellen van vorderingen; 
• om u te informeren over nieuwe berichten; 
• om met u in contact te kunnen treden, te reageren op door u gestelde vragen, door middel 

van gebruik van het contact- of inschrijvingsformulieren op de website, of het versturen van 
een e-mail; 

• voor het verbeteren van de website van Impala. Op de website worden algemene 
bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de 
eventueel gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een 
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statische analyses van 
bezoek- en klikgedrag op de website; 

• voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht 
om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen. 

 

Bewaartermijn 
Impala bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de bovengenoemde 
doeleinden of gedurende de wettelijke termijnen. 

Beveiliging van persoonsgegevens 
Impala zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat 
kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder de beveiliging van de website, de installatie van 
diverse beveiligingsplug-ins die ervoor zorgen dat ‘niet bevoegden’ de data niet krijgen te zien. 
Tevens werken uitsluitend de personen die al uw persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren 
van hun taak, hieronder vallen de ledenadministratie en de penningmeester, met de door u 
verstrekte persoonsgegevens middels een beveiligde omgeving waar uitsluitend de 
ledenadministratie en de penningmeester toegang tot hebben. 

Als u vragen hebt, neemt u contact met ons op via; info@impalaleek.nl 
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