
Privacyverklaring MBC Midden Nederland

MBC Midden Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw 
inschrijving of de inschrijving van uw kind bij MBC Midden Nederland zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten 
verlopen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw 
toestemming te vragen. MBC Midden Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal 
deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw inschrijving of de 
inschrijving van uw kind.
 
MBC Midden Nederland gebruikt de gegevens van haar leden op de volgende wijze:
• Als u, u zelf inschrijft, hebben we uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer, 

betaalgegevens en gewenste modules nodig om uw inschrijving uit te voeren en u van het verloop daarvan op 
de hoogte te houden.

• Als u, uw kind inschrijft hebben we uw e-mailadres, adres, betaalgegevens, de telefoonnummers van de 
verzorgers van uw kind en gewenste modules nodig om de inschrijving van uw kind uit te voeren en u van het 
verloop daarvan op de hoogte te houden. Daarnaast hebben wij de voornaam, achternaam, het geslacht en 
geboortedatum van uw kind nodig. 

• Wij gebruiken uw e-mailadres om u door middel van nieuwsbrieven te informeren over MBC activiteiten en om 
u jaarlijks te informeren over het te incasseren bedrag in verband met uw lidmaatschap.

• Wij gebruiken uw adres om u jaarlijks het NPUH vignet toe te zenden.
• Tijdens trainingen en club evenementen worden soms foto’s gemaakt die bij geen bezwaar op de website van 

MBC kunnen worden geplaatst.

MBC Midden Nederland verkoopt uw gegevens niet
MBC Midden Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens 
uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de uitvoering van uw inschrijving of de inschrijving van uw kind. 
Onze vrijwilligers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 
respecteren.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. MBC Midden 
Nederland gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie 
te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze 
bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen 
dat u tijdens het bezoeken van de website van MBC Midden Nederland geen cookies ontvangt.
 
Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van MBC Midden Nederland, dan kunt u contact 
met ons opnemen. Ons secretariaat helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw 
gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. 
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien 
voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op secretariaat@mbc-midden.nl.


