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Informatie over het gebruik van gegevens
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Naam en contactgegevens
Copperhead Airsoft
Marten Slump
Yvonne Kok
KvK 68602766
info@copperheadairsoft.nl

Redenen voor de gegevensverwerking
Hieronder een beschrijving per gegeven:
•

•

•
•
•

•

•

Voornaam een achternaam
Het is fijn om te weten hoe wij onze klanten mogen aanspreken, daarnaast is dit van belang
om de gegevens te matchen met een eventueel rekeningnummer en of dit overeenkomt met
de persoon achter het lidmaatschapsnummer van de NABV(Nederlandse Airsoft Belangen
Vereniging).
Lidmaatschapsnummer van NABV
Controle of de klant een actieve lidmaatschap heeft bij de NABV. Dit sluit uit of wij de klant
als deelnemer mogen ontvangen. Een uitzondering hierop is dat een klant een
introduceebewijs kan overleggen, welke ook van de NABV moet zijn.
Rekeningnummer
Incasseren bedrag(en) voor producten en/of deelname aan evenement.
Adres
Toesturen van producten.
E-mailadres
Toesturen van downloadlink na aankoop van producten en/of deelname aan evenement.
Ook te gebruiken voor bevestigingen en wijzigingen aangaande evenementen of andere
activiteiten waar een klant zich voor heeft aangemeld.
Geboortedatum
Voor de leeftijdscontrole. Klant dient hier aan te voldoen bij deelname aan een evenement
zoals beschreven in de regels van de NABV.
Telefoonnummer
Als noodnummer en in het geval er iets aan de hand is met een aankoop, zodat wij de klant
kunnen informeren.

Beschrijving van categorieën betrokkenen en persoonsgegevens
De partijen die gegevens kunnen inzien van onze klanten zijn:
•
•

Wij (Marten Slump en Yvonne Kok). Dit betreft alle bovengenoemde gegevens.
Marshalls/ vrijwilligers. Dit betreft voornaam en achternaam en lidmaatschapsnummer van
de NABV. Ten behoeve van het controleren van gegevens bij een evenement.

Categorieën organisaties die de gegevens ontvangen
Er is geen andere organisatie die onze klantgegevens krijgt.

Doorgifte van gegevens aan een ander land of organisatie
Wij geven geen klantgegevens door aan een andere land of organisatie.

Termijnen voor het verwijderen van gegevens, indien mogelijk
Het streven is 30 dagen, met uitloop naar maximaal 60 dagen.

Beschrijving van veiligheidsmaatregelen die bij de verwerking worden
gebruikt, indien mogelijk
Hierbij is te denken aan:
•
•
•

Bestanden versleuteld met een wachtwoord
Bewaren van gegevens op papier in een kast met slot
Gebruik van een Antivirusprogramma

