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Beleidsdocument privacy beleid  

 

 

Als je lid wordt of een donatie doet of deelneemt aan een activiteit, geef je uitdrukkelijk 

toestemming om je gegevens in lijn met ons privacy beleid te verwerken. 

 

1. De verantwoordelijken zijn 

 

1.1 Verantwoordelijk voor de administratieve organisatie zijn de secretaris en de 

penningmeester. Zij bewaken de uitvoering van ons privacy beleid. 

  

1.2 Leden die uit hoofde van hun taak kennis kunnen nemen van persoonlijke 

gegevens van leden of deelnemers aan activiteiten zijn gehouden aan 

geheimhouding.  

 

2. Welke gegevens worden er verwerkt. 

2.1 De volgende gegevens worden er binnen de ledenadministratie vastgelegd: je 

voor en achternaam, je geboortedatum, je adres en woonplaats, je telefoonnummer, 

je email-adres en je banknummer. 

2.2 Deze gegevens zoals vermeld bij artikel 2.1 worden gebruikt voor contact over het 

lidmaatschap, om betalingen af te wikkelen, het versturen van informatie over de 

verenigingsactiviteiten en om je te infomeren over ontwikkelingen binnen onze 

vereniging. 

2.3 Als je de CWO-lessen volgt, leggen we ook een vorderingenstaat aan. Deze 

hebben we nodig om certificaten uit te kunnen reiken. 

2.4 Bij de inschrijving voor een wedstrijd leggen we je bootnummer vast. Dit om je op 

het water te kunnen herkennen en om de uitslagen op te kunnen maken.  

2.5 Bij een officiële wedstrijd kunnen we je ook vragen naar je vaarlicentie en je 

verzekeringspapieren. Dit afhankelijk van de Notice of Race.  

2.6 Tijdens activiteiten in verenigingsverband kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt 

worden. Deze foto’s en video’s worden als illustratie in ons jaarboekje en op onze 

website / facebook pagina gebruikt.  
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3. Hoe bewaren wij de gegevens 

 

3.1 De gegevens worden gedurende je lidmaatschap en/of de activiteit bewaard. Na 

afloop worden de gegevens na 3 jaar vernietigd. 

 

3.2 Ter bescherming van de gegevens nemen wij de noodzakelijke technische en 

organisatorische maatregelen, zoals het gebruik van wachtwoorden en 

regelmatige updates van de programma’s.                                                                                                                       

 

3.3 Leden met een gegevensgevoelige taak tekenen een geheimhoudingsverklaring. 

 

3.4 Voor de verwerking van de gegevens voor de ledenadministratie maken wij 

gebruik van een zogenaamde verwerker. Met deze verwerker hebben wij een 

verwerkersovereenkomst. 

 

4. Hoe is ons e-mail beleid 

 

4.1 De vereniging deelt per mail onder haar leden geen informatie van derden. Dit 

met uitzondering van informatie van het Watersportverbond. 

 

4.2 In beginsel worden emailadressen in de optie BCC gebruikt.  

 

5. Gegevens inzien of bezwaar maken 

 

Je kunt te allen tijde je persoonsgegevens inzien, ontvangen, laten wijzigen of 

verwijderen. Je kunt daarvoor een verzoek indienen bij de secretaris of de 

penningsmeester. Binnen een maand geven wij je antwoord.  

 

Wil je bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens zoals bedoel in artikel 2.2 

t/m 2.6 dan kun je dit kenbaar maken via penningmeester@zvbelterwiede.nl of 

secretaris@zvbelterwiede.nl 

 

6. Wijzigingen in beleid 

 

Onze privacy beleid kan zich wijzigen. De wijzigingen worden via de website 

www.zvbelterwiede.nl bekend gemaakt.  

 

 

Nog vragen? 

 

Heb je naar aanleiding na het lezen van het beleidsdocument over ons privacy beleid 

dan kun je voor je vragen van de volgende email-adressen gebruik maken:  

penningmeester@zvbelterwiede.nl / secretaris@zvbelterwiede.nl 
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