Argos werkt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
volgens het volgende privacy-protocol.
Een nieuw lid vult voor deelname aan de eerste training ons inschrijfformulier in (zie onze
website www.argossport.nl onder contact).
De gegevens op dit formulier worden ingevoerd in een database (digitale kaartenbak) welke
op één lokale computer gebruikt wordt en op een andere lokale computer en een externe
harde schijf geback-upt wordt.
Het nieuwe lid krijgt een kopie van het inschrijfformulier om na te kunnen gaan welke
gegevens er ingevoerd zijn.
Onze leden worden verzocht zelf veranderingen door te geven.
Aan het eind van het seizoen wordt gevraagd de adres- en emailgegevens te controleren.
Een van de ingevoerde gegevens is de vraag of er per email post en berichten m.b.t.
veranderingen in het rooster verstuurd mogen worden. Dit kan op elk moment veranderd
worden. Bij het versturen van de jaarlijkse informatiebrief per e-mail wordt het lid erop
gewezen dat hij zich hiervoor kan afmelden. In dat geval zal de brief voortaan per post
worden verstuurd.
Het papieren inschrijfformulier wordt maximaal 10 jaar bewaard. Na die periode worden ze
vernietigd. Gedurende het lidmaatschap blijven de gegevens in de database. Na opzegging
blijven de gegevens gedurende 3 jaar nog bewaard voordat deze worden verwijderd.
De meeste leden blijven jaren actief bij Argos. In die tijd kunnen ze perioden afwezig
geweest zijn door bijvoorbeeld blessures of zwangerschappen. Dit wordt in een van de
velden bijgehouden. Ook de bij de inschrijving vermelde blessures worden geregistreerd
zodat onze trainers altijd op de hoogte kunnen zijn en hierop de training kunnen aanpassen.
Wil een lid inzage in zijn gegevens dan kunnen die toegestuurd worden. Het lid kan altijd
verzoeken informatie te verwijderen of te veranderen.
Alleen de eigenaar van Argos heeft toegang tot de database en kan daar veranderingen in
aanbrengen. De enige andere personen die toegang hebben tot de adres- en
telefoongegevens via een uitdraai per lesgroep zijn de trainers.
Wil een lid een ander lid bereiken dan kan dat alleen via Argos.
Argos deelt geen gegevens van haar leden met andere organisaties of bedrijven.
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