PRIVACY VERKLARING
Inleiding
De Mazda 626 GT & Coupé Club (verder te vernoemen als Mazda 626 Club) is ervan overtuigd dat de
privacy van zowel haar leden als van bezoekers van de website van essentieel belang is. De
persoonlijke gegevens van haar leden en bezoekers van de Mazda 626 website worden dan ook met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Niet alleen op basis van lokale
wetgeving, maar ook conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan
stelt.
Wie zijn wij?
De Mazda 626 Club is een vereniging, statutair gevestigd te Best, Nederland en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20100100. De Kamer van Koophandel
is de verantwoordelijke voor haar gegevens-verwerkingen.
Welke persoonsgegevens verwerkt de Mazda 626 Club?
In het kader van de dienstverlening of wanneer je anderszins contact hebt met de Mazda 626 Club,
legt de club gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
geboortedatum, type auto, kenteken, chassisnummer en kleur van jouw auto.
Hoe en wanneer verwerkt Mazda 626 Club uw persoonsgegevens?
De Mazda 626 Club heeft verschillende doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden
verzameld en verwerkt.
• Wij verwerken jouw gegevens voor het vastleggen van je inschrijving
• Wij gebruiken de NAW gegevens voor het toesturen van de schriftelijke correspondentie zoals bv.
Contributie brief
• Wij gebruiken je naam en tel.nr voor de deelnemerslijst bij evenementen. Zo’n lijst is op papier en
wordt alleen gebruikt tijdens het evenement en voor de declaratie
• Wij gebruiken je tel.nr. voor de belronde t.b.v. stukjes voor het clubblad
• Wij gebruiken het chassisnummer en/of kenteken voor het achterhalen van onderdeelnummers
t.b.v. reparatie van onze auto’s.
Bewaartermijn van persoonsgegevens?
De Mazda 626 Club bewaart de persoonsgegevens conform onderstaande richtlijnen:
• NAW, Geboortedatum, emailadres, tel.nr. worden bewaard tot 2 jaar na einde lidmaatschap
• Type auto, kenteken, chassisnummer en kleurcode worden bewaard gedurende het voortbestaan
van de club.
Op welke wijze en wanneer worden persoonsgegevens aan derden verstrekt?
De Mazda 626 Club verstrekt persoonsgegevens aan derden.
Verjaardagen worden in het clubblad gepubliceerd en daardoor gedeeld met de leden. Dit uitsluitend
gedurende de duur van het lidmaatschap.
Alle e-mail communicatie vanuit het Bestuur/MEC vindt via BCC plaats.
Correspondentie via reguliere post betreft alleen de contributie en uitzonderingsgevallen zoals bv.
Informatie over de wetswijziging Bescherming Persoonsgegevens en oudere leden die het clubblad
niet zelf kunnen printen.
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Waarvoor gebruiken we je e-mailadres?
Alle communicatie vanuit de Mazda 626 Club vindt hoofdzakelijk plaats via email; dit in het kader van
kostenbesparing. Tevens hebben we onze nieuwsbrieven en clubbladen. Deze worden automatisch
naar alle leden gemaild. Indien men de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, dient men een verzoek
daartoe in te dienen bij info@mazda626.nl.
Hoe zijn persoonsgegevens beschermd?
De Mazda 626 Club draagt zo goed mogelijk zorg voor passende technische en organisatorische
maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
Wat zijn je rechten?
Leden beschikken over het recht het Bestuur te vragen welke persoonsgegevens de club verwerkt.
Het bestuur zal binnen 4 weken op dit verzoek reageren. U kunt het bestuur verzoeken deze
gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. In geval van aanvullingen of
verbeteringen dient u aan te geven welke aanvullingen of verbeteringen doorgevoerd moeten worden.
Dit kan via: info@mazda626.nl.
Natuurlijk kunt u uw lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen. Er vindt echter geen restitutie
van een eventueel evenredig deel van de contributie plaats.
Websites van de Mazda 626 Club
Op de website van Mazda 626 Club staan een aantal links naar andere websites. De club kan echter
geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.
Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Provider van de Mazda 626 Club
De provider van onze website, mailbox en data-opslag is Webreus BV, gevestigd te Eindhoven. De
club kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door Webreus met
uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van hun site.
Cookies
Cookies zijn veilig. Het is niet mogelijk om via cookies persoonlijke informatie zoals een e-mailadres of
telefoonnummer te herleiden. De Mazda 626 Club maakt geen gebruik van de cookies van haar
websites.
Meldingsplicht
Mocht eenieder oneigenlijk gebruik van onze gegevens vermoeden of constateren, dan bent u
verplicht deze aan het bestuur door te geven via: info@mazda626.nl.
Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op onze website en in
het clubblad bekend gemaakt.
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