
 

 

 

 

Privacyverklaring van “Stichting 

Internationaal Fond Centrum Zeeland”   

 

Stichting Internationaal Fond Centrum Zeeland, kortweg IFC Zeeland, is  ingeschreven in 

het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 59669284.   

Deze privacyverklaring is in het kader van de  Algemene Verordening Persoonsgegevens en 

vormt een aanvulling op het regels van IFC Zeeland zoals deze worden gepubliceerd in het 

jaarlijkse informatieboekje. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens 

IFC Zeeland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.   
 

1. Gebruik van persoonsgegevens   
 

1.1.  IFC Zeeland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde gegevens van u als u:   

a. deelneemt aan één van de wedvluchten voor postduiven die door IFC Zeeland  

    worden gefaciliteerd. 

b. zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.    
c. contact met ons opneemt (bv. via email, contactformulier op de websites,   

telefonisch e.d.).   
 

1.2.  IFC Zeeland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:   

a. voorletters, voornaam en naam.   

b. geboortedatum.   

c. adres.   

d. e-mailadres.   

e. telefoonnummers.   

f. geslacht.   

g. rekeningnummer(s).   

h. lidmaatschapsnummer van de NPO en uw basisvereniging.  

i.     foto’s. 
 

1.3.  IFC Zeeland kan deze gegevens gebruiken voor:   
a. het samenstellen van een wedvluchtuitslag.   

b. het samenstellen van een kampioenschapsuitslag. 
c. het opstellen van een verslag c.q. reportage over de wedvlucht.   

d. het opstellen van een verslag over de winnaar van de wedvlucht.   

e. het opstellen van een verslag van de kampioenen 

f.     het publiceren van het onder a t/m e genoemde op diverse websites, diverse 

    bladen en social media.   



 

 

 

2. Informatie, wijziging en bezwaar:   
 

U kunt contact opnemen met IFC Zeeland per post (Postbus 127 4420 AD Kapelle) of  

per e-mail (jaap@brugemangroep.nl) voor:   

a. meer informatie over de wijze waarop IFC Zeeland de persoonsgegevens   

verwerkt.   

b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.   

c. inzage in de persoonsgegevens die IFC Zeeland m.b.t. u verwerkt.   

d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door IFC Zeeland.   
 

3. Beveiliging van uw gegevens:   
 

3.1.  IFC Zeeland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze   

             privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer te bewaren dan   

             gebruikelijk c.q. noodzakelijk is.   

3.2.  IFC Zeeland treft adequate technische en organisatorische maatregelen   

             om uw gegevens te beveiligen, zoals verschillende accounts, gebruikersnamen   

             en wachtwoorden.   

3.3.  Toegang hebben: websitebeheerder, bestuursleden en de ondersteuners voor het  

 invoeren van de wedvluchtgegevens in de breedste zin des woords.  

3.4.  Verwerkersovereenkomst met derden   
 

 

4. Derden:   
 

4.1.  IFC Zeeland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:   

a. Nederlandlandse Postduiven Organisatie (NPO), waarvan u lid bent.   

b. Zuid Limburgse Unie (ZLU), die de organisatie in Nederland van de Internationale  

wedvluchten voor Postduiven organiseert.   

c. NOC*NSF waarvan IFC Zeeland via de NPO lid van is.   

d. Personen en instanties die zich bezig houden met controle en handhaving van   

de wedvluchtregelementen en de dopingsvoorschriften.   

4.2.  IFC Zeeland verstrekt uw gegevens niet aan  andere derden dan genoemd in  

 artikel  4.1. , tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, 

  of IFC Zeeland verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.   

 

 

 
5. Uitslagen wedstrijden, klassementen, beeldmateriaal, emailverzendingen, etc..:  
 

Door deelname aan één van de door IFC Zeeland gefaciliteerde en/of georganiseerde 
evenementen, dan wel door uw aanmelding voor de digitale nieuwsbrief verleent u  

IFC Zeeland toestemming voor het opslaan, beheren en verwerken van uw persoonsgegevens. 
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6. Wijzigingen: 
 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.   

Wij raden u daarom aan, om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.   
 

Kruiningen, mei 2019. 

  
 


