Watersport verenging Hargervaart
KVKnr: 50371770
Postadres: Voorplaats 34 2071NK
Santpoort-Noord
Havenadres: Hargervaart 4wl
1871 PL Schoorl

Privacyreglement WSV Hargervaart

Doel van de vereniging:
“Het op een voor een ieder betaalbare wijze beheren van de passantenhaven Hargervaart in een zo natuurlijk
mogelijke omgeving”

Doel van de gegevensvastlegging
De gegevens worden vastgelegd en gebruikt, voor een doelmatige exploitatie van de haven en het haventerrein
in beheer bij de Watersportvereniging Hargervaart

Welke gegevens worden geregistreerd
Leden1












Voornaam of initialen
Achternaam
Adres
Telefoonnummers
Email adres
Bootnaam
Lengte boot
Aantal ligdagen
Aantal overnachtingen
Bankrekeningnummers
Correspondentie e-mails en brieven

Passanten








1

Voorletter
Achternaam
Bootnaam
Lengte boot
Woonplaats of thuishaven
Aantal ligdagen
Aantal opvarenden

Van bestuursleden zijn ook de geboortedata en plaatsen geregistreerd ivm verzekeringen en inschrijving KvK
Privacy regelement WSV Hargervaart
Mei 2018

Opslag gegevens:
Lidmaatschap in beheer bij de secretaris en penningmeester
Haven administratie in beheer bij havenmeester en penningmeester
Totale administratie in beheer bij de secretaris
De vereniging heeft geen eigen server. De bestanden zijn opgeslagen op zogenaamde stand-alones
Het bestuur van de Watersportvereniging heeft inzage in alle vastgelegde gegevens

Aan wie worden de gegevens verstrekt
Voor afdracht toeristenbelasting aan de gemeente(wettelijke verplichting)
Naam
Woonplaats of thuishaven
Aantal overnachtingen
Aan hulpverleners bij noodsituaties, als het gaat om gezondheid of gevaar voor leven.

Bewaartermijn gegevens
-

Van (ex)leden gedurende het lidmaatschap en die gegevens die noodzakelijk zijn voor het archief van de
vereniging
Voor overige gegevens de termijnen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichting
(voor bijvoorbeeld toeristenbelasting is de termijn 5 jaar)

Recht op inzage etc.
Degene van wie de gegevens zijn vastgelegd hebben recht op:
inzage in de over hen vastgelegde gegevens
recht op correctie van de vastgelegde gegevens
recht op verwijdering van de vastgelegde gegevens, met uitzondering van de wettelijke bewaartermijn.
Verzoeken tot inzage etc, kunt u schriftelijk of per email indien bij het secretariaat. secretariaat@hargervaart.org

Klachten
U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe de vereniging met uw
persoonsgegevens omgaat.

Datalekken
De AVG verplicht u ons alle datalekken binnen uw organisatie vast te leggen en te documenteren
(datalek: als databestanden worden gehackt of als er onbedoeld toegang is tot de tot bestanden. Een gestolen
laptop/computer of zoekgeraakte usb-stick is ook een datalek).

Verlenen toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens .
Onder de AVG is alleen sprake van toestemming als de betrokken persoon:
in alle vrijheid
ondubbelzinnig
door een verklaring of een actieve handeling
akkoord is gegaan met de verwerking en opslag van de gegevens zoals boven omschreven.
Echter om lid te zijn van de Watersportvereniging Hargervaart is het noodzakelijk dat u toestemming
verleend tot vaststelling zoals boven omschreven.
Voor passanten geldt dat bij het innemen van een ligplaats toestemming verleend wordt voor het vastleggen van
de gegevens zoals boven omschreven.
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