PRIVACYPOLICY
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Motorsportvereniging Mike the Bike, gevestigd te Weert, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
MSV Mike the Bike verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum en -plaats
• Adresgegevens (inclusief E-mail)
• Telefoonnummer(s)
• Lidmaatschap status
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
(smoelenboek) op onze website aan te maken, via sociale media, in
correspondentie of telefonisch.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
MSV Mike the Bike gebruikt uw persoonsgegevens voor het sturen van post- of
mailberichten, het bijhouden van jubilea en het organiseren van reünies.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
MSV Mike the Bike bewaart uw persoonsgegevens voor onbeperkte tijd om doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens nodig zijn, zoals eventuele jubileumvieringen en
reünies. Als u dat wenst worden uw persoonsgegevens verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden:
MSV Mike the Bike verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Indien om
contactgegevens wordt verzocht stellen wij u op de hoogte zodat u zelf met de
aanvrager contact kan opnemen.
Cookies e.d.
MSV Mike the Bike gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door MSV Mike the Bike en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,

correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen aan de secretaris. We reageren zo snel mogelijk op uw
verzoek. MSV Mike the Bike wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

