
Privacyverklaring Rugby Club Tilburg 
 

Rugby Club Tilburg respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zowel de 
gegevens die op onze website worden verzameld en naar u kunnen worden herleid als de gegevens 
die u aan ons heeft verstrekt bij het inschrijven als lid van de vereniging. De gegevens zullen enkel 
intern bij Rugby Club Tilburg worden verwerkt en alleen worden gebruikt ten behoeve van het doel 
van de vereniging, tenzij wij op enige wijze op grond van de wet verplicht zijn deze aan derden te 
verschaffen of u daar de uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Onder persoonsgegevens vallen 
onder meer uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, bedrijfsnaam en eventuele aanvullingen die 
u zelf naar ons toestuurt middels het contact/inschrijfformulier.  

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om het doel van de vereniging te verwezenlijken. 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen zolang u lid bent van onze vereniging. Ook als u 
besluit om uw lidmaatschap op te zeggen bewaren wij uw mailadres en de periode dat u lid bent 
geweest van Rugby Club Tilburg, dit om u naderhand te contacten omtrent activiteiten in het kader 
van een lustrum. Mocht u dit niet wenselijk achten dan verwijderen we deze gegevens als u dat 
aangeeft. Indien er geen verplichting meer bestaat deze gegevens te bewaren of indien het bewaren 
van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zullen wij deze zonder onredelijke vertraging 
wissen.  

Rechten van de bezoeker van deze website 

U heeft op grond van wet- en regelgeving verschillende rechten. U heeft het recht op inzage van de 
persoonsgegevens die van u bij ons in bezit zijn, het recht op rectificatie in het geval er foutieve 
gegevens in ons bezit zijn, het recht op het wissen van uw persoonsgegevens en het recht op 
beperking van de verwerkingen die wij uitvoeren. Uitoefening van uw rechten kan natuurlijk alleen in 
zoverre deze niet strijdig zijn met wet- en regelgeving of de gerechtvaardigde belangen van Rugby 
Club Tilburg. Wilt u gebruik maken van één of meerdere van deze rechten kunt u contact met ons 
opnemen op secretaris@rugbyclubtilburg.nl. 

Uw gegevens worden niet op een wijze verwerkt waaruit geautomatiseerde individuele 
besluitvorming volgt.  

Klachten 

Mocht u klachten hebben over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u 
contact met ons opnemen op secretaris@rugbyclubtilburg.nl. Wij helpen u graag met het vinden van 
een oplossing. Indien dat toch niet lukt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen, neemt u gerust contact met ons op. 

 


