Privacy protocol / Disclaimer
Betreffende de website van de Turn- en Gymnastiekvereniging De Leleaart
Privacy: Gebruik van foto’s en namen op de website:
1. Leden en/of ouders/verzorgers van leden worden op de hoogte gesteld van het bestaan
van de website en dit protocol bij inschrijving.
2. Op de website worden mogelijk zowel de voor- als achternaam (familienaam) van leden
gebruikt.
3. Op de website (en/of op een hieraan gelinkt fotoalbum) worden regelmatig foto’s van
activiteiten geplaatst. Hierop zullen mogelijk ook individuele personen te zien zijn.
4. Leden en/of ouders/verzorgers van leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van
foto’s en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dan wel hun kind(eren)
dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur (info@leleaart.nl) Deze personen
komen op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto’s op
de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
Doelstelling:
1. Met onze website willen we informatie verstrekken over De Leleaart aan leden en hun
ouders/verzorgers en externe contacten, maar ook aan iedere belangstellende die daarnaar
op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van De Leleaart en haar
activiteiten. We richten ons hierbij zowel op degenen die lid zijn van De Leleaart, als op hen
wiens belangstelling voor De Leleaart hierdoor gewekt zou kunnen worden.
2. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen waarbij De
Leleaart op enige wijze is betrokken.
3. Met onze website bieden we onze leden en andere belangstellenden de mogelijkheid om
wereldwijd (via het internet) De Leleaart te volgen en op de hoogte te blijven van nieuwtjes,
activiteiten e.d.
Verantwoording:
1. De officiële informatie op deze website is opgesteld of goedgekeurd door het bestuur. De
eindverantwoordelijkheid t.a.v. de website ligt ook bij het bestuur van De Leleaart.
2. Aanvullende informatie en foto’s worden door het bestuur of leden van de betreffende
commissie geplaatst n.a.v. activiteiten m.b.t. de vereniging.
3. De website is gebouwd en wordt op technisch gebied onderhouden door de leden van de
betreffende commissie. Zij hebben regelmatig contact met het bestuur.
4. De verschillende afdelingen binnen de vereniging leveren hun eigen inhoud aan t.b.v. de
website. Informatie geplaatst/aangeleverd door de verschillende afdelingen van onze
vereniging valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende afdeling.
5. Via de website en de email worden leden en andere belangstellenden op de hoogte
gebracht van de laatste vernieuwingen, die de website heeft ondergaan.
6. Leden of andere belangstellenden die materiaal op de site willen plaatsen, leveren dit
digitaal aan bij het bestuur (info@leleaart.nl).
DISCLAIMER:
AAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN
ONTLEEND. DE LELEAART IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR IEDERE VORM VAN
SCHADE (OP WELKE WIJZE DAN OOK) DIE IS ONTSTAAN AANGAANDE/
BETREFFENDE DEZE WEBSITE.

