Privacyverklaring

w.s.v. de Hitsert – Zuid -Beijerland

Dit is de privacyverklaring van WSV de Hitsert, gevestigd te Zuid Beijerland, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321601, hierna te noemen: `de
Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben we in deze verklaring
uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt
in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking ervan zelf bepalen en dat wij
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.
Als u de website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt
als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij
persoonsgegevens van u. We verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. We
verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens binnen de
vereniging:








om contact met u te kunnen opnemen;
om u informatie te sturen;
voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
voor het organiseren van activiteiten;
voor het uitvoeren en beheren van de financiële administratie;
het uitvoeren van overige, voor een watersportvereniging gebruikelijke, activiteiten.
Verder gebruiken persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons
bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te
onderhouden en om u te informeren over onze activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken ook een aantal bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, hiermee
bedoelen we:




Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar.
Foto’s van onze (sport)activiteiten waarvoor u een lidmaatschap heeft afgesloten.
Foto’s van alle andere activiteiten waarvoor u uzelf heeft aangemeld.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mogen we alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van
de wettelijke grondslagen geldt. We hanteren de volgende rechtsgronden voor de
verwerking van persoonsgegevens:


in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)
overeenkomst;
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om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale
verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere
dwingende wet- en regelgeving);
in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging zoals mede
omschreven in de verenigingsdoelstellingen, waarbij wij erop letten dat de impact op
uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Welke gegevens worden verwerkt?
 Alle gegevens die bij inschrijving worden vastgelegd op het inschrijvingsformulier.
 De gegevens die u aan ons ter beschikking stelt bij aanmelding voor een activiteit.
 De gegevens die worden vastgelegd vanwege een andere overeenkomst of relatie die
u met de vereniging heeft.
 Beeldmateriaal wordt alleen gepubliceerd als daarmee geen redelijk belang van de
betrokkene in gevaar komt.
In geval van twijfel wordt er expliciet toestemming gevraagd aan betrokkene, of aan de
ouders / wettelijke vertegenwoordigers als het om minderjarigen gaat.
Website en Cookies
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest
gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. We
maken op onze website geen gebruik van cookies.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met
zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het
gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien
aanwezig, van de website die u bezoekt.
Beveiliging van persoonsgegevens
De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. De vereniging draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website
en het systeem waar de ledenadministratie in is opgenomen en voor een afdoende
bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.
Uitwisseling van persoonsgegevens
 Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de vereniging. De
vereniging kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen
van de vereniging, of met de andere leden en vrijwilligers.
 Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de vereniging. Het doel van de
verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij
persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de
overkoepelende sportbond en (al dan niet via de nationale bond) de internationale
federatie en NOC*NSF. Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan
officiële (overheids-)instanties. Indien er persoonsgegevens van leden door derden
worden verwerkt, dan heeft het bestuur hier een verwerkersovereenkomst mee
afgesloten. Denk bijv. aan het publiceren van het clubblad.
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Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke
verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de
uitvoering van de overeenkomst tussen u en de vereniging of wanneer de vereniging
hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. De vereniging is niet aansprakelijk als zij
persoonsgegevens conform geldende wettelijke verplichtingen aan autoriteiten moet
doorgeven.
Commercieel gebruik. De vereniging verkoopt noch verhuurt of verdeelt
persoonsgegevens of stelt deze anderszins commercieel ter beschikking aan derden
tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het aanleveren van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.
Het bestuur van de vereniging kan u bij het aanleveren van valse identiteiten, onvolledige of
onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de vereniging en haar website of
delen ervan ontzeggen.
Bewaartermijn
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo
lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden en begunstigers
worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger
heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren
van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te
voldoen aan een wettelijke bewaarplicht, of als hier expliciete toestemming voor is verleend.
De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens
wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.
Privacy-rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht
van uw gegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Als de
verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen
aan: secretaris@wsvdehitsert.nl
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijziging van het privacy-beleid
De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op
de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.
de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij
belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te
informeren.
Vastgesteld d.d.23-4-2021
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