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De Watersportvereniging Schiphol, hierna te noemen “de vereniging”, gebruikt en verwerkt je
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verantwoordelijkheid voor de
gegevensverwerking en -bescherming ervan ligt bij het bestuur, het bestuur is te bereiken op het
bij “contactgegevens” vermelde adres.
Daar waar in deze verklaring wordt gesproken over KLM resp. KPVN wordt gedoeld op Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij resp. KLM PersoneelsVereniging Nederland.
1. Contactgegevens:
Watersportvereniging Schiphol
p/a Schoutstraat 24
2461 SR Ter Aar
secretaris@wvschiphol.nl
www.wvschiphol.nl
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
De vereniging verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt)
verstrekt in het kader van:
a. contact over lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
b. aan- en afmelding t.b.v. certificeringen bij het CWO of lidmaatschap van het KNWV
c. versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en informatie over diensten en activiteiten
d. afwikkeling van betalingen, b.v. het lidmaatschapsgeld, donaties, cursussen, trainingen,
bestellingen of afgenoemen diensten
e. de samenstelling van statistieken
f. het bevorderen van de communicatie tussen de leden onderling
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij opslaan resp. verwerken:
a. voor- en achternaam en roepnaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b. woonadres, emailadres, postadres (indien van toepassing), telefoonnummer(s)
c. telefoonnummerssoort lidmaatschap
d. bankrekeningnummer (ev. bankrekening ouders bij jeugdleden)
e. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor de vereniging zoals het soort
lidmaatschap, “bevoegdheid schipper”
f. overige persoonsgebonden gegevens zoals:
• gegevens schip: maten, gewicht, type, naam (optioneel)
• gegevens m.b.t. de ligplaats in de haven, zowel zomer als winter
• verzonden mailings en facturen
g. gegevens in relatie tot je deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen
h. gegevens over je financiële verplichtingen jegens de vereniging
i. gegevens m.b.t. de deelname in commissies
j. je partner en/of vergelijkbare relatie, indien die ook lid is van de vereniging
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3. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen resp. op basis van de
volgende grondslagen:
1. het voeren van een adequate financiële- en verenigingsadministratie zoals dat door de wet,
de statuten, de reglementen (huishoudelijk-, haven en zeilreglement), de KLM en/of de KPVN
wordt verlangd
2. het voeren van een administratie in relatie tot de organisatie van door de vereniging
georganiseerde evenementen
3. het verzenden van informatie welke gerelateerd is aan de activiteiten van de vereniging
4. de mogelijkheid om contact met je op te kunnen in relatie tot je lidmaatschap van de
vereniging
4. Geautomatiseerde gegevensverwerking
1. de vereniging maakt geen gebruik van geautomatiseerde processen die op basis van je
persoonlijke gegevens beslissingen nemen.
2. de vereniging maakt gebruik van geautomatiseerde processen om bepaalde, gerichte en aan
de vereniging en haar activiteiten gerelateerde berichten naar leden te kunnen sturen. Deze
processen worden echter te allen tijde geïnitieerd door een daartoe bevoegd en belast
(bestuurs)lid.
5. Bewaartermijn van gegevens
De vereniging bewaart je gegevens minimaal gedurende de termijn die nodig is om te voldoen
aan:
1. hetgeen in de statuten en/of de reglementen (huishoudelijk-, haven en zeilreglement) zijn
vastgelegd in relatie tot het voeren van een verenigingsadministratie
2. hetgeen op dit vlak door KLM resp. KPVN van ons wordt verwacht
3. hetgeen op dit vlak door de wet wordt gesteld aan een verenigingsadministratie
6. Delen van persoonsgegevens met derden
1. De vereniging verkoopt geen gegevens aan derden.
2. De vereniging verstrekt geen gegevens aan derden, met de volgende uitzonderingen:
a. indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of indien dit door de KLM resp. de KPVN,
het CWO of het KNWV wordt verlangd
b. indien het versturen van gerichte, aan de vereniging gerelateerde informatie door een
derde wordt uitgevoerd. In dat geval zullen uitsluitend die gegevens worden verstrekt
welke voor het versturen per post noodzakelijk zijn (NAW gegevens)
c. indien je deelneemt aan een door de vereniging georganiseerd evenement waarbij de
deelnemer gegevens door een bij de organisatie betrokken derde partij worden verlangd
of indien dit voor een efficiënte organisatie resp. afhandeling nodig is
7. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij toepassen op onze website
1. De website van de vereniging maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
2. In verband met het leveren van ondersteuning bij problemen en om eventuele pogingen tot
het hacken van de beschermde omgeving van verenigingswebsite te kunnen traceren, worden
acties die te maken hebben met het in- resp. uitloggen op de beschermde omgeving van de
website van de Watersportvereniging Schiphol, gelogd.
8. Beeldmateriaal
Beeldmateriaal, gemaakt tijdens of in relatie tot door de vereniging georganiseerde evenementen
of activiteiten en waarop leden herkenbaar in beeld zijn, zal slechts worden gebruikt in publicaties
welke verband hebben met (de promotie van) de vereniging en haar activiteiten.
Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van opnamen waarop je herkenbaar in beeld bent, dan kun
je dit kenbaar maken bij het bestuur of bij het bij de organisatie betrokken (bestuurs)lid.
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9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
1. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. Dit kun je zelf doen
nadat je bent ingelogd op het beschermde gedeelte van de verenigingswebsite of door het
indienen van een verzoek hiertoe bij de ledenadministratie.
2. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen Dit kan echter slechts indien
hierdoor geen conflict ontstaat met het gestelde onder “Met welk doel…”.
3. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten anonimiseren
Dit kan echter slechts na beëindiging van je lidmaatschap en nadat aan al de daaraan
verbonden voorwaarden, zoals omschreven in de statuten en/of reglementen (huishoudelijk-,
haven en zeilreglement) is voldaan.
4. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door de vereniging.
5. Je hebt het recht op gegevensoverdracht.
Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.
6. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@wvschiphol.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
7. De vereniging wijst je er op dat het intrekken van je toestemming tot verwerking van je
gegevens, het verwijderen en/of het anonimiseren ervan gevolgen kan hebben voor je
lidmaatschap van de vereniging en de mogelijkheden die de vereniging biedt in relatie tot
door haar georganiseerde evenementen.
10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De vereniging neemt de bescherming van gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen,
zowel procedureel als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan op een niveau wat redelijkerwijs van
een vereniging als rechtspersoon kan worden verwacht.
Als je desondanks het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging via
secretariaat@wvschiphol.nl
Tot slot willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
versie 22mei 2018

3

