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Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA), statutair gevestigd
te Utrecht en kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40478886 (hierna: ‘de Vereniging’).
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
a) Zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die
de Vereniging aanbiedt;
b) Een aankoop doet bij de Vereniging;
c) Schriftelijk contact opneemt met de Vereniging, via e-mail of post, voor enige
verenigingsdienst of informatieverstrekking;
d) Telefonisch contact opneemt met de Vereniging voor enige verenigingsdienst of
informatieverstrekking;
e) Lid wordt van de Vereniging.
1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Achternaam;
Voornaam;
Adres;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Geboortedatum;
Geslacht;
Bankrekeningnummer;
KNSA-nummer;
IP-adres;
Pasfoto;
Identiteitsbewijsnummer;
Vuurwapenverlofnummer;
Lidmaatschap andere schietsportvereniging.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a) Verzoeken van u in behandeling te nemen;
b) U in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere
activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c) De dienstverlening aan u te verbeteren;
d) De website van de Vereniging te beveiligen en te optimaliseren;
e) Contact met u op te nemen of te onderhouden;
f) Een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen;
g) Uw aanvraag tot lidmaatschap in behandeling te nemen;
h) Uw lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren;
i) Te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak.
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2. INFORMATIEWIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging per e-mail aan info@ipsc.nl voor:
a)
b)
c)
d)

Meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
Vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
Inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
Een verzoek tot wijziging van de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u
verwerkt;
e) Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk;
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om
misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

4. VERSTREKKING AAN DERDEN
4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:
a) U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
b) Het noodzakelijk is om de lidmaatschapsovereenkomst met u aan te gaan en uit te voeren;
c) Het noodzakelijk is om uw aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling
te nemen en/of te kunnen leveren;
d) De Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
4.2 Wanneer de Vereniging uw gegevens aan derden verstrekt, zorgt zij ervoor door, waar van toepassing,
een overeenkomst met deze derden aan te gaan dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. De vereniging komt in een dergelijke overeenkomst ook overeen dat uw gegevens worden
verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

5. WIJZIGINGEN PRIVACEVERKLARING
5.1 De Vereniging kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op de website
van de vereniging gepubliceerd. Uw gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan waar
u ze voor heeft afgegeven;
5.2 Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
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