Privacy verklaring Royal Enfield Club Nederland
Royal Enfield Club Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.royal-enfield.nl
Overbeek 123
2201 GR Noordwijk
+31(0)71 8889411

Persoonsgegevens die wij verwerken
Royal Enfield Club Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (optioneel)
- E-mail adres
Deze gegevens hebben wij nodig om ons clubblad, het Bulletin, te verzenden. Het e-mail adres krijgen
wij binnen bij het verzoek tot lidmaatschap en gebruiken wij verder, incidenteel, om contact op te
nemen in geval van vragen omtrent je lidmaatschap.
Bij de inschrijving en verhuizing vragen wij of we je gegevens mogen vermelden in het Bulletin. Dit is
optioneel en eenmalig.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je lid bent. Bij uitschrijving worden deze binnen twee
maanden verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen jouw gegevens natuurlijk niet aan derden.
Cookies
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Royal Enfield Club Nederland.
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Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar recn_ledenadministratie@royal-enfield.nl.
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Royal Enfield Club Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
recn_ledenadministratie@royal-enfield.nl
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