
Privacyverklaring  www.sinthubertusbreedenbroek.nl 

Schietvereniging Sint Hubertus  (Schietvereniging. STH), statutair gevestigd te Breedenbroek, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:  
  info@sinthubertusbreedenbroek.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken  
Schietvereniging. STH  verwerkt geen via deze website verkregen gegevens.   

Als (voormalig) lid van Schietvereniging. STH dien je er wel rekening mee te houden dat je naam op diverse 

uitslagen van competities en bekerwedstrijden vermeld staat; dat geldt ook bij vermelding van de 

prijswinnaars in nieuwsberichten. Met name bij bekerwedstrijden, afsluitende finales en de jaarlijkse 

prijsuitreiking / feestavond worden zo nu en dan foto’s gemaakt die op de website worden getoond.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij vanuit de competitie verwerken:  

 Schutter volgnummer -Voorletters en achternaam; soms de voornaam.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  
Verwerking van bijzondere / gevoelige persoonsgegevens is niet van toepassing.   

Waarom wij persoonsgegevens verwerken  
Verwerking van via deze website verkregen persoonsgegevens is niet van toepassing.   

Schietvereniging. STH verwerkt voor de competitie benodigde persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• Vermelding van uitslagen, van competitie en daarbij behorende bekerwedstrijden;  

• Nieuwsberichten met genodigden voor finales;   

• Nieuwsberichten met persoonlijke prijswinnaars;  

 

Geautomatiseerde besluitvorming  
Geautomatiseerd verwerking en besluitvorming van via deze website verkregen persoonsgegevens is niet van 

toepassing.   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Uitslagen en verslagen van evenementen worden oneindig lang op deze website bewaard. Website 

www.sinthubertusbreedenbroek.nl is immers het nieuwsmedium en archief voor uitslagen en foto’s van 

evenementen, georganiseerd door Schietvereniging. STH en/of bij haar aangesloten leden.   

Delen van persoonsgegevens met derden  
Het delen van persoonsgegevens met derden is niet van toepassing.   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Op deze website worden geen cookies of vergelijkbare technieken toegepast.  



 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Verwerking van via deze website verkregen persoonsgegevens is niet van toepassing.   

Alle beschikbare data is direct in te zien via de vele linkjes op deze website (via Archief of Menu).   

Data in uitslagen (alle pdf) kan niet worden aangepast.  

Op verzoek kunnen wel persoonlijke passages uit nieuwsberichten / verslagen worden verwijderd. Daartoe 

kunt u een mail richten aan de webmaster.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Beveiliging van persoonsgegevens is niet van toepassing.  

Verwerking van via deze website verkregen persoonsgegevens is niet van toepassing.   

Vanuit de competitie beschikbare persoonsgegevens zijn beperkt tot Schutter volgnummer voorletter(s), 

voornaam, achternaam. 

Vanuit deze website is het niet mogelijk andere persoonsgegevens te benaderen; we beschikken niet over een 

loginmogelijkheid.  

Informatie van derden, producten en Diensten.  
 

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit 

niet in dat S.V. Sint Hubertus de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. 

Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en S.V. Sint Hubertus wijst 

iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites 

uitdrukkelijk van de hand. S.V. Sint Hubertus controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, 

juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid. 

Wijzigingen 

 

S.V. Sint Hubertus  behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van 

deze privacyverklaring) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient 

aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, 

zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 


