
 

Trial Club Zuidoost Drenthe 
Privacyverklaring 

 
In deze verklaring vind je de privacyverklaring van de Trialclub ZO Drenthe. Wat verzamelen we, hoe 
gebruiken we deze gegevens en wie heeft er toegang tot? 

Leden administratie 
Trialclub ZO Drenthe verzameld de volgende gegevens van haar leden in de leden administratie: 

 Naam 
 Adres 
 Telefoon nummers (vast/mobiel) 
 Email adressen (kind/ouder) 
 Geboorte datum  
 Geslacht 
 Nationaliteit 
 Lidmaatschap soort (Fiets, Motor, Donateur, Erelid, Bestuur) 
 KNWU basislidmaatschap ja/nee 
 Bezit van trial terrein/gebouw sleutels 
 Club trial uitzetter ja/nee 
 Motor trial controleur of knipper 
 Lidmaatschap opgezegd per volgende kalender jaar 

 
De gegevens in de leden administratie worden alleen gebruikt voor: 

 Om contact te kunnen opnemen met haar leden 
 Fietsers: om een KNWU basislidmaatschap te kunnen aanvragen (oa. geboortedatum, 

geslacht, nationaliteit) 
 Het bepalen van de contributie (Lidmaatschap soort, geboortedatum: t/m 16jaar, 16+, KNWU 

basislidmaatschap ja/nee) 
 Of een lid meerderjarig is 
 Email adres wordt gebruikt voor aanmelding voor de club nieuwsbrief 
 Het beheren van de uitgegeven sleutels 
 Vrijwilligers voor wedstrijden te kunnen benaderen 

 
De gegevens in de leden administratie zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en commissie (bv. 
onderhoud, wedstrijd, kantine) leden. 
 
Bij opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens in de leden administratie uiterlijk bij 
aanvang van het nieuwe kalenderjaar gewist. 
 
De club zal geen van deze gegevens doorgeven aan derden, behalve aan de KNWU in het geval van 
fietsers en als de club daar wettelijk toe verplicht is. 

Wedstrijd uitslagen 
De uitslagen van wedstrijden die Trialclub ZO Drenthe organiseert zal de club delen met derden en 
ook zelf opslaan.  
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Een wedstrijd uitslag bestaat uit: 

 Deelnemers naam 
 Deel genomen klasse 
 Resultaat 

Foto’s 
Op het terrein van Trialclub ZO Drenthe worden vaak foto’s gemaakt door bijvoorbeeld 
toeschouwers, deelnemers, leden, bezoekers, enz. van bijvoorbeeld trial rijders bij het trailen of bij 
prijs uitreikingen. Deze foto’s kunnen overal worden gepubliceerd. 
 
Bij het betreden van het terrein van Trialclub ZO Drenthe verklaart u zich akkoord dat er foto’s van u 
gemaakt kunnen worden die overall gepubliceerd kunnen worden.  
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