
Privacybeleid Den Haag Lacrosse
Het bestuur van Den Haag Lacrosse springt altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze 
veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons 
privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met het bestuur.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid 
vind je op www.denhaaglacrosse.com. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen 
op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2019.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Den Haag Lacrosse is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Den Haag Lacrosse verwerkt van iedereen die lid is of wilt worden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of 
e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je lidmaatschapsnummer de NLB zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die zich inschrijft als lid van Den Haag Lacrosse.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je de ingevulde inschrijfformulieren hebt ingeleverd.

De persoonsgegevens worden ook verwerkt door de ledenadministratie van de NLB. Zij krijgen je persoonsgegevens van het bestuur 
van Den Haag Lacrosse.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld.
Den Haag Lacrosse deelt de persoonsgegevens van de NLB, dit om inschrijving bij de NLB mogelijk te maken.

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen
Persoongegevens worden opgeslagen in de database van Den Haag Lacrosse, deze database is alleen toegankelijk voor bestuurs-
leden.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in 
dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en 
hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen 
door een mail te sturen naar secretaris@denhaaglacrosse.com. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als 
ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen door een mail te sturen naar secretaris@denhaaglacrosse.com.

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we 
jouw persoonsgegevens verwerken.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen be-
waren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met 
ons opnemen via secretaris@denhaaglacrosse.com.

Recht om vergeten te worden
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om 
jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op 
basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen in je account.




