Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 wordt de Europese regelgeving van kracht die gaat over de privacy, bescherming van
persoonlijke gegevens.
Als bestuur van de Stichting Trekpaard en Recreatie,(STER), Power Horse Competition, delen wij de
menners in dit kader mee, hoe wordt omgegaan met de privacy van onze menners.
Privacy by design
Bij het ontwerpen van producten en diensten zal ervoor gezorgd worden dat persoonsgegevens goed
worden beschermd.
Privacy by default
Als bestuur zullen wij technische en organisatorische maatregelen nemen die ervoor zorgen dat, als
standaard, alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel
dat we willen bereiken.
De STER bestaat uit het bestuur en kent geen leden.
Het bestuur van de STER houdt een menners-lijst bij. In deze lijst wordt per menner vermeld:
Naam
Woonadres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Deze persoonsgegevens zijn en/of worden door de menner zelf doorgegeven aan het bestuur. De
coördinator beheert de mennerslijst en geeft met regelmaat de actualiteit door aan het bestuur. Als
de menner vraagt zijn gegevens te wijzigen of te verwijderen bij beëindiging van zijn/haar
mencarriere zal dit dan ook gemeld worden aan het bestuur.
Eveneens worden de gegevens van jury en vrijwilligers beheert door de coördinator en op dezelfde
wijze behandelt als bij de mennerslijst.
De STER verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van de menners alleen voor het doel waarvoor de
stichting is opgericht, te weten:
Het levend houden en vergroten van de belangstelling voor het trekpaard door aandacht te geven
aan alle bestaande en nieuwe vormen van recreatief gebruik .Het organiseren van menwedstrijden in
competitieverband en het geven van shows, waarin het trekpaard een hoofdrol dan wel een bijrol
vervult.
De gegevens zijn onder meer nodig om menners op de hoogte te houden van activiteiten en het
organiseren hiervan mogelijk te maken. De penningmeester heeft deze gegevens nodig om de
bijdrage zo die vastgesteld wordt , te innen. Ook kunnen zich situaties voordoen (lief en leed), waarin
persoonsgegevens aan andere menners worden doorgegeven.
Het bestuur zal persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres)
aan andere menners doorgeven, als dit nodig is om de menners van informatie te voorzien.
Bijvoorbeeld als het noodzakelijk is dat menners met elkaar kunnen afspreken om een evenement te
helpen organiseren.

Als het bestuur persoonsgegevens aan bedrijven door gaat geven voor reclame of sponsoring, zullen
zij de menners daarover vooraf informeren. De menners zullen dan een redelijke tijd krijgen om
verzet aan te tekenen. Als een menner verzet aantekent, zal de STER (het bestuur) direct stoppen
met het doorgeven van zijn of haar gegevens. Er hoeft niet te worden gemeld waarom er verzet
wordt aangetekend.
Menners kunnen hun persoonsgegevens bij het bestuur van de STER opvragen, laten wijzigen of
laten verwijderen in geval van beëindiging van de mencarriere. De coordinator is hiervoor het eerste
aanspreekpunt.

Van de bestuursleden van de STER heeft de secretaris uitsluitend ten behoeve van de inschrijving
Kamer van Koophandel van bestuursleden een kopie geldig identiteitsbewijs digitaal in bewaring. Bij
gebruik hiervan voor wijziging in de registratie bij de Kamer van Koophandel, zal foto en nationaliteit
hierop onherkenbaar gemaakt worden.
Van activiteiten van de STER, Power Horse Competition, kunnen foto’s worden gemaakt en geplaatst
op de Power Horse Competition site,facebook. Dit kunnen facebook-pagina’s van menners zijn of de
facebook-pagina van Power Horse Competition.
Indien je niet wilt dat de foto waarop jij staat wordt geplaatst, dien je dit voorafgaand aan een
bijeenkomst of evenement georganiseerd door de PHC, door te geven aan het bestuur. Ook hiervoor
is de coordinator het eerste aanspreekpunt.

