
 

 

Privacyverklaring Zeilvereniging voor Dordrecht en Omstreken 
 
Zeilvereniging voor Dordrecht en Omstreken (hierna te noemen: vereniging)  

hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring 

informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

 

De vereniging gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming  Dit brengt met zich mee 

dat wij: 

 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

De doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring en in het 

privacyregister van de vereniging 

 

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor 

de doelen waarvoor ze worden verwerkt en opgeslagen 

 
- uw toestemming vragen als deze nodig is voor bijzondere verwerking van uw persoonsgegevens 

 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor het bereiken van de   

doeleinden, waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 

 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hierop 

willen wijzen 

 
- wij nooit persoonsgegevens geven aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben 

gesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is.  

 

- De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Op grond van geen 

belastingplicht hebben we ook geen verplichte bewaartermijn. 

 

 

 
Beveiliging 
 
- alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, hebben daarover een 

geheimhoudingsplicht. 
 

- er worden back-ups gemaakt in het feit dat twee bestuurders de beschikking hebben over 

de administratie om de persoonsgegevens eventueel over en weer  te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten. 

 

- onze vrijwilligers zijn gewezen op het belang van de bescherming van de 

persoonsgegevens 

 

Rechten 
 
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens bij de vereniging. U kunt bezwaar maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan). 

 

 

Klachten 
 

Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u  

contact opnemen met de secretaris van de vereniging. Daarnaast heeft u het recht om  

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de wettelijke toezicht 

houder op het gebied van privacy. 
 


