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Privacybeleid
Waarom een privacyverklaring?| Kanovereniging Odysseus tee Allkmaarr verder genoemd 
Odysseusr is verplichte om je tee informeren over de manier waarop zij omgaate mete 
persoonsgegevens. Deze informateie wordte vastegelegd in een zogeheteen privacyverklaring. 
Deze privacyverklaring is van teoepassing op alle diensteen die Odysseus aan haar leden en 
donateeurs aanbiedte.

De Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan mete persoonsgegevens. Wij 
doen er alles aan om je privacy tee waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om mete 
persoonsgegevens.

Inleiding
We houden ons daarom aan de Allgemene Verordening Gegevensbescherming (AlVG). Dite 
houdte in date wij in ieder geval:

• Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeensteemming mete hete doel waarvoor 
deze zijn versterekte. Deze doelen en teype persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
Privacyverklaring.

• Uitedrukkelijke teoesteemming aan jou vragen voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. We doen date bij je aanmelding als lid.

• Passende teechnische en/of organisateorische maateregelen nemenr zodate veiligheid van 
jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere parteijenr teenzij dite nodig is voor de 
uitevoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterekte. Denk daarbij onder andere 
aan teoezending van de nieuwsbrief en conterole bij deelname aan acteiviteeiteen.

• Op de hoogtee zijn van jouw rechteen omterente je persoonsgegevensr je hier op willen 
wijzen en deze respecteeren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Odysseus verwerkte je persoonsgegevens teen behoeve van de volgende doeleinden:

• Om tee kunnen deelnemen aan de acteiviteeiteen georganiseerd door of namens 
Odysseus;

• Om nieuwsbrieven en uitenodigingen tee kunnen verzenden;
• Om conteributeies en donateies tee kunnen innen;
• Om ledenlijsteen samen tee steellen voor de teoegangsconterole voor de Allgemene 

Vergadering en voor hete besteuur;
• Om overzichteen tee vervaardigen van leden mete een ligplaates.

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Bonds lidmaateschapnummerr Naamr Aldresr Woonplaatesr Telefoonr Emailadres;
• Geslachter geboorteedateumr inschrijfdateum;
• kanodiscipline;
• bankrekeningnummer.


