PRIVACY MEDEDELING
Uw privacy is belangrijk. Lees deze privacy mededeling over hoe wij omgaan met
persoonlijke gegevens. Mail ons indien u vragen heeft.

Toepassing
Deze mededeling gaat over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken,
bijvoorbeeld:
- Als u onze website bezoekt
- Als u deelneemt aan zone activiteiten
- Als u op onze mailinglijst inschrijft
- Als u onze leverancier bent
- Of als u anderszins met ons in contact komt.

Nederlandse Club
De Nederlandse Club, ook bekend als ‘Nederlandse Club Dubai’ of ‘Club NL’, en
voorheen als de ‘Nederlandse Vereniging’, is opgericht voor alle Nederlands
sprekende personen die in Dubai of de Noordelijke Emiraten van de V.A.E wonen.
Sinds 1984 organiseert Club NL jaarlijks veel activiteiten voor haar leden.

Welke data verzamelen wij over u
Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën gegevens die wij kunnen
verzamelen:
Gegevens die u aan ons verstrekt:
Categorie
Persoonlijke gegevens
Contactinformatie
Account login informatie
Foto’s / Video’s
Andere informatie die u deelt

Voorbeelden
Voornaam, achternaam, geboortedatum
Email, telefoonnummer, adres
Log-in ID, wachtwoord
Foto’s die u uploadt in uw account
Feedback, meningen, comments, etc.

Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Categorie
Voorbeelden
Apparaat-informatie
Log informatie
Locatie informatie
Andere informatie

Hardware model, IMEI nummer, MAC adres,
operating system
Tijds(duur) van gebruik van onze digitale kanalen
Actuele locatie (bijv. aan de hand van IP adres)
Links waarop u klikt in emailings
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Hoe gebruiken we uw gegevens:
We kunnen uw gegevens om verschillende redenen gebruiken. Hieronder vindt u
een overzicht van mogelijke bedoelingen:
Doel
Voorbeelden
Overeenkomsten
Leveren van support
Marketing
Wettelijke verplichtingen

Inschrijving en/of verlengen van lidmaatschap,
aanmelden voor activiteiten
Bij vragen
Promotie van de Club of de activiteiten, emails,
enquetes, etc.
Verschaffen van data aan bevoegde
overheidsinstellingen indien daartoe een wettelijke
verplichting bestaat

Hoe lang bewaren we uw gegevens
We bewaren uw gegevens zolang als nodig voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Soms is deze periode langer indien vereist of toegestaan door de wet. Criteria die
we hierbij hanteren zijn:
- Hoe lang hebben we de gegevens nodig om de actitviteiten van de
Nederlandse Club te ondersteunen?
- Bent u lid van de Nederlandse Club? Zo ja, dan bewaren we uw data zolang
u lid bent.
- Is er een wettelijke verplichting uw gegevens te bewaren?

Hoe beveiligen we uw gegevens
Om uw gegevens te beschermen nemen we maatregelen die in overeenstemming
zijn met gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingswetten en regels,
waaronder de vereiste bij onze leveranciers om adequate maatregelen te treffen
om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
Afhankelijk van de beschikbare technologie, implementatiekosten en de aard van
de gegevens nemen we technische en organisatorische maatregelen om risico’s
zoals vernietiging, verlies, verandering, ongeoorloofde openbaring of toegang te
vermijden.

Cookies
De Nederlandse Club maakt op dit moment geen gebruik van cookies, maar derde
partijen zoals Facebook kunnen mogelijk cookies op uw computer plaatsen tijdens
uw bezoek aan de website van de Nederlandse Club (www.clubnl.ae).
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