Privacy statement
Je kunt alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te
verstrekken. Het besloten deel van de Voleem website is bereikbaar met een persoonlijke login en
wachtwoord.
Lidmaatschap
Gegevens zoals bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, leeftijd en pasfoto zijn al bekend bij de
Nevobo als je lid bent van een volleybalvereniging. Als lid ben je met een relatiecode geregistreerd
bij de bond. Als je een account hebt op één van de Nevobo sites en daarbij deze relatiecode
hanteert, zijn deze persoonsgegevens hier aan gekoppeld.
De gegevens die vanwege je lidmaatschap en eventuele deelname aan wedstrijden/toernooien
worden verzameld, worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden.
Gebruik van persoonsgegevens
Voleem zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of
anderszins openbaar maken tenzij:
• je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
• er wettelijke gronden zijn om dit te doen.
Inzage en/of correctie van je gegevens
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken
om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact op met info@voleem.nl.
Externe websites
Deze site bevat links naar anders websites. Voleem is niet verantwoordelijk voor de manier waarop
deze andere sites omgaan met privacy. Voleem raadt aan dat je op deze gelinkte websites het
privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou
van toepassing zijn.
Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van,
of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is
informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.
Op de Voleem website is een besloten deel met informatie die niet openbaar is, gegevens alleen
bekeken kunnen worden met een login en wachtwoord. Voor meer informatie neem contact op
met secretaris@voleem.nl.
Wijzigingen in ons privacybeleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om
deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.
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