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De HTMv en uw privacy
• De HTMv respecteert de privacy van alle persoonsgegevens van alle
leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
• Wij gebruiken uw gegevens alleen voor HTMv doeleinden.
• Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met
uw toestemming.
• De HTMv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of
doorgeven.
De HTMv gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen
bieden:
• Als u lid wilt worden van de HTMv hebben wij uw gegevens nodig die u
heeft verstrekt tijdens inschrijving.
• Tevens hebben wij die nodig voor inning van contributie, controle of u
lid bent voor toegang tot de besloten Facebook pagina en voor het
deelnemen van toerritten.
• Inschrijving geschied digitaal via het aanmeldformulier op de site van
HTMv.
Uiteraard kunt u uw gegevens altijd door ons laten bewerken door een
bericht te sturen aan de ledenadministratie van de HTMv.
De HTMv verkoopt uw gegevens niet
De HTMv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of
doorgeven en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die
zijn betrokken bij clubdoeleinden.
Financiële gegevens
Voor de financiële administratie wordt de contributie verwerkt in een

bestand. In het bestand staan alleen naw gegevens van de leden
geregistreerd. De penningmeester van HTMv heeft inzicht in de financiële
gegevens.
Beeldmateriaal
De HTMv maakt foto's en video's van diverse activiteiten ten behoeven van
de promotie van de club en als herinnering. Met het invullen van het
Inschrijfformulier wordt automatisch toestemming gegeven voor het maken
van beeldmateriaal en het eventueel plaatsen van genoemd beeldmateriaal
op de website en/of Facebook pagina van de HTMv.
Cookie beleid
Deze website maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van
cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat op de harde
schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser
staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het
gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.
Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog
steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Het kan echter
voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet
optimaal functioneren.
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste
internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet
geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een
cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de
browser die u gebruikt.
Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw
computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.
Indien u nog vragen mocht hebben over onze Bescherming van
Persoonsgegevens, dan kunt u de ledenadministratie een bericht sturen.
Het bestuur van HTMv

