
PRIVACY VERKLARING NEDERLANDSTALIGE CLUB MAZARRÓN (NCM) 

Uw privacy is voor de Nederlandstalige Club Mazarrón en omstreken (afgekort NCM) van groot 

belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons 

en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de 

verzamelde gegevens.  

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via 

info@clubncm.es. 

 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DIE VERZAMELEN 

De NCM kan persoonsgegevens van/over u verwerken, doordat u lid bent van de NCM. 

De NCM kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw voor- en achternaam 

• Uw adresgegevens 

• Uw telefoonnummer 

• Uw e-mailadres 

• Uw geboortedatum 

 

WAAROM NCM GEGEVENS NODIG HEEFT 

De NCM verwerkt op een functionele manier uw persoonsgegevens ten behoeve van de 

ledenadministratie en, ten dele, voor toegang tot de website (https://www.clubncm.es) en het 

organiseren van feesten/activiteiten/excursies. Ook worden de gegevens gebruikt voor de 

verwerking in de financiële administratie (inning jaarlijkse contributie). 

Dit brengt met zich mee dat wij: 

- uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn 

verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en 

deze respecteren; 

- geen cookies op de website gebruiken. 

 

Onze vereniging is ook via een website te bezoeken. Onze webmaster zorgt voor plaatsing van 

informatie over onze activiteiten op de website. 



Naast de vele voordelen, die deze vormen van communicatie met zich meebrengt, besteden wij ook 

zorg aan de manier om hier goed mee om te gaan. Concreet betekent dit dat beeldmateriaal, dat op 

onze website wordt gepubliceerd, geen aanleiding mag zijn tot onjuist/ongewenst gebruik door 

derden. 

Het is leuk dat onze diverse activiteiten gedeeld kunnen worden met anderen door publicatie van 

beeldmateriaal. Als bestuur houden we daarbij de volgende criteria in acht: 

– Beeldmateriaal van onze activiteiten, kan integraal op onze website gepubliceerd worden. 

– Als leden de wens hebben om niet herkenbaar in beeld te worden gebracht, dan kunnen zij 

dit schriftelijk/per e-mail kenbaar maken aan het bestuur via: info@clubncm.es . Als leden 

een dergelijk bericht niet sturen, gaan we er impliciet vanuit, dat zij toestemming geven voor 

publicatie. 

Bovenstaande is tevens van toepassing voor de maandelijkse NCM Nieuwsbrief en voor de (alleen 

voor leden toegankelijke) facebook pagina Nederlandse Club Mazarron, Costa Calida. 

De NCM kan leden via e-mail benaderen voor club mededelingen en aankondigingen. 

 

HOE LANG NCM GEGEVENS BEWAART 

De NCM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard 

nadat het lidmaatschap is beëindigd. 

 

BEVEILIGING NCM GEGEVENS 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

– Alle personen die namens de NCM van uw persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 

– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten. 

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

– Alle (bestuurs)leden met toegang tot ledengegevens zijn geïnformeerd over het belang van 

de bescherming van persoonsgegevens. 

Wij publiceren privacy gevoelige data inclusief visuele data op onze website, tenzij we expliciete 

verzoeken krijgen van de betreffende personen om daarvan af te wijken. 

 

  



INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES 

Berichten op onze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s, 

afbeeldingen en tekst. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof 

de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen 

insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met 

ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. 

 

WELKE RECHTEN HEEFT U OVER UW DATA 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). 

Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of 

direct aan een andere partij indien gewenst.  

Tenslotte heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

CONTACT 

Als NCM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van deze Privacyverklaring klachten of in algemenere zin vragen heeft, kunt u via het 

volgende e-mailadres contact opnemen: info@clubncm.es. 


