PRIVACYVERKLARING
Algemeen
WSV Woudrichem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Clubhuis Arkade, Schapendam 5, 4285 XA Woudrichem
C. Groeneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van WSV Woudrichem Hij is te
bereiken via secretaris@wsv-woudrichem.nl

Watersportvereniging Woudrichem (WSV Woudrichem) neemt de privacy van haar leden
heel serieus. WSV Woudrichem legt gegevens van u vast en gebruikt deze gegevens voor
de ledenadministratie, de financiële administratie, de ligplaatsadministratie, de
wachtlijstadministratie, de administratie van gebruikers van roei-, zeilboten en overige boten
die in verenigingsverband worden gebruikt, alsmede ten behoeve van het versturen van
clubbladen/ -brochures en nieuwsbrieven en ten behoeve van de planning van de vrijwillige
havenmeesters.
Persoonsgegevens
WSV Woudrichem vraagt uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres. Indien u een ligplaats in de haven heeft of wilt verkrijgen, vragen wij informatie
over uw bootverzekering. Gevraagde informatie is alleen beschikbaar voor de bestuursleden
van WSV Woudrichem, de havencommissie, de roeicommissie, de jeugdzeil commissie, de
havenmeesters, activiteitencommissies en redacties van clubbladen/-brochures. Uw
gegevens worden uitsluitend in het kader van de activiteiten van onze vereniging gebruikt en
worden niet langer bewaard dan nodig is of wettelijk is toegestaan.
Publiekelijk maken van gegevens
Daar waar het publiekelijk maken van (een deel van) uw gegevens noodzakelijk of wenselijk
is in het kader van het functioneren van WSV Woudrichem zal dat uitsluitend gebeuren nadat
u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Denk daarbij aan vermeldingen op de
website en in publicaties, reglementen en instructies. In clubbladen/-brochures kan waar dat
inhoudelijk wenselijk is uw naam worden vermeld zonder nadere persoonsgegevens zonder
dat u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
Personen jonger dan 16 jaar
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden uitsluitend verzameld als zij
toestemming hebben van ouders of voogd. Als u van mening bent dat wij zonder die
toestemming gegevens hebben verzameld verzoeken wij u contact op te nemen via
secretaris@wsv-woudrichem.nl.
Vrijgeven informatie
Bij het beschermen van uw gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. WSV
Woudrichem zal uw gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage aanbieden. Toch
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kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen
de gegevens te verstrekken.
WSV Woudrichem zal gegevens vrijgeven
• als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of:
• in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de
persoonlijke levenssfeer van de relatie daarmee niet onevenredig wordt
geschaad.
• als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en WSV Woudrichem op basis
van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een
incassobureau.
Geautomatiseerde besluitvorming
• WSV Woudrichem neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen.
Cameratoezicht
• WSV Woudrichem oefent ter bescherming van de eigendommen van de
leden en tegen oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de vereniging
cameratoezicht uit.
• Het cameratoezicht vindt uitsluitend plaats op het terrein, de haven en
de toegangen tot het terrein en haven van WSV Woudrichem.
• De camerabeelden worden opgenomen voor een periode van ongeveer
2 weken en daarna automatisch overschreven.
• Toegang tot de vastgelegde camerabeelden is uitsluitend mogelijk door
geautoriseerde personen op basis van een bestuursbesluit.
• Beelden worden nooit aan derden ter beschikking gesteld met
uitzondering van bevoegde overheidsinstanties (politie ed) ter
bevordering van de opsporing van diefstal en andere
wetsovertredingen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
• WSV Woudrichem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na voldoening
van alle materiele en immateriële verplichtingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
• WSV Woudrichem verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
• WSV Woudrichem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSV
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Woudrichem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar secretaris@wsv-woudrichem.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. WSV Woudrichem wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WSV Woudrichem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
secretaris@wsv-woudrichem.nl

Vastgesteld door:
Het Bestuur van Watersportvereniging Woudrichem
_______________________________________________________________________
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