
 

 

Privacyverklaring Watersportvereniging De Schinkel 
 

Je hebt te maken met Watersportvereniging De Schinkel. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd 

hoe met je gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan 

WATERSPORTVERENIGING DE SCHINKEL worden verstrekt en wat WATERSPORTVERENIGING DE 

SCHINKEL met deze gegevens doet. 

 

Doel van de gegevensverwerking 

Jouw persoonsgegevens worden louter gebruikt ten behoeve van de visie  van Watersportvereniging 

De Schinkel. Voor de visie verwijzen wij naar onze website. Ga hiervoor naar: 

www.wvdeschinkel.nl/over-ons. 

 

Van welke diensten van Watersportvereniging De Schinkel maak je gebruik?  

Je kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Watersportvereniging De Schinkel. 

 

Je gaat je opgeven via onze website   Zie 1 

Je geeft je op voor een evenement   Zie 2 

Je correspondeert via e-mail of post   Zie 3 

 

Verwerkingsverantwoordelijke  

Voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen is het bestuur van Watersportvereniging 

De Schinkel de verwerkingsverantwoordelijke. Binnen Watersportvereniging De Schinkel zijn alle 

privacyregels voor de verwerking van persoonsgegevens belegd bij de Functionaris 

Gegevensbescherming. Deze kun je als volgt bereiken: 

 

WATERSPORTVERENIGING DE SCHINKEL 

Jachthavenweg 140 

1081 KJ Amsterdam 

E: AVG@wvdeschinkel.nl 

 

Wij nemen je privacy serieus  

Watersportvereniging De Schinkel neemt je privacy zeer serieus en ziet de regels rondom 

gegevensbescherming als logische fatsoensnorm. Watersportvereniging De Schinkel verwerkt je 

gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Watersportvereniging De 

Schinkel besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat je gegevens worden beschermd 

tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. 

Watersportvereniging De Schinkel investeert continu in het bieden van een goede en veilige 

dienstverlening.  

 

Hoe kun je een klacht indienen?  

Als je vragen hebt of als je een klacht hebt over het gegevensgebruik van Watersportvereniging De 

Schinkel, neem dan contact op. Je kunt Watersportvereniging De Schinkel bereiken per e-mail: 

AVG@wvdeschinkel.nl. Ook kun je je klacht deponeren bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Wat doet Watersportvereniging de Schinkel met gegevens inzake je websitebezoek?  

Op de website van Watersportvereniging De Schinkel worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. De bezoekgegevens zijn anoniem. Met deze 

informatie kan Watersportvereniging De Schinkel de indeling op de website verder optimaliseren. 

Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo 

kan Watersportvereniging De Schinkel haar dienstverlening verder verbeteren. Watersportvereniging 

De Schinkel registreert ook hoe bezoekers door de website van Watersportvereniging De Schinkel 

klikken. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding. 

 

Wat doet Watersportvereniging De Schinkel met cookies?  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om 

gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat 

opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten 

cookies hebben wij jouw toestemming nodig.  

Watersportvereniging De Schinkel maakt op de website gebruik van cookies om content te 

personaliseren, om functies voor Social media te bieden en om ons website-verkeer te analyseren. 

Conform de regelgeving wordt daarvoor een melding gegeven. 

 

Hoe lang bewaart Watersportvereniging De Schinkel de gegevens?  

Hoe lang wij je gegevens bewaren is van een aantal factoren afhankelijk. Verderop in dit Privacy 

Statement staat per situatie vermeld wat onze bewaartermijnen zijn.  

Je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens  

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden 

om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. 

  

Watersportvereniging De Schinkel geeft als volgt opvolging aan deze rechten: 

 

• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 

Je kunt via het ‘eigen gegevens’-account de gegevens die wij van je hebben overnemen. 

Indien je wenst dat wij jouw gegevens op PDF aan je sturen, dan kun je hiervoor mailen naar 

AVG@wvdeschinkel.nl 

 

• Het recht op vergetelheid.  

Indien je wenst dat al je gegevens worden gewist, dan dien je dit verzoek te mailen naar 

AVG@wvdeschinkel.nl. De Functionaris Gegevensbescherming houdt je op de hoogte van de 

wijze waarop je verzoek wordt behandeld. Je naam zal altijd in het systeem blijven staan om 

de stamboom compleet te houden. 

 

• Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens in te zien. 

Middels het ‘eigen gegevens’’-account zijn de gegevens op de contactkaart die wij van je 

hebben inzichtelijk.  
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• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt 

te wijzigen. 

Middels het ‘eigen gegevens’-account kun je wijzigingen op je contactkaart zelf doorvoeren. 

 

• Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken. 

Middels het ‘eigen gegevens’-account kun je zelf (een deel) van de gegevens op je 

contactkaart verwijderen. 

 

• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het 

recht op een menselijke blik bij besluiten. 

Het bestuur van Watersportvereniging De Schinkel neemt geen geautomatiseerd besluiten. 

Besluiten worden louter met menselijke tussenkomst genomen. 

 

• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Indien je bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking, kun je Watersportvereniging De 

Schinkel mailen op AVG@wvdeschinkel.nl. 

 

Indien je via het ‘eigen gegevens’ account niet volledig van je recht gebruik kunt maken, dan kun je 

mailen naar: AVG@wvdeschinkel.nl. Watersportvereniging De Schinkel zal alles in het werk stellen 

om je van jouw recht gebruik te kunnen laten maken. 

 

Social media 

Watersportvereniging De Schinkel maakt geen gebruik van Facebook. Er zijn wel diverse initiatieven 

van leden. Aan het gebruik van Social media zijn geen voorwaarden vanuit Watersportvereniging De 

Schinkel verbonden. Wel gelden de voorwaarden van het Social media-platform, waarmee je immers 

reeds akkoord bent gegaan. 
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Er zijn drie manieren waarop je jouw persoonsgegevens aan Watersportvereniging De 

Schinkel kan verstrekken. 

 

1. Via de website kun je je opgeven om lid te worden van onze vereniging. Daarna start de procedure 

om daadwerkelijk lid te worden. Als dit het geval is, dan worden je gegevens in onze database 

opgenomen. Als je uiteindelijk geen lid wordt, dan worden je gegevens direct verwijderd.  

 

Gegevens die wij vragen bij 

inschrijving lidmaatschap 

Verstrekking aan Bewaartermijn 

WATERSPORTVERENIGING DE 

SCHINKEL 

Voornaam, Voorletters, 

tussenvoegsel, Achternaam, 

geslacht, geboortedatum, 

burgerlijke staat, beroep, 

bankrekening, bic code, e-

mailadres, vast telefoonnummer, 

mobiel telefoonnummer, adres, 

huisnummer, 

huisnummertoevoeging, 

postcode, plaats, land, interesses 

(zoals, zeilen, motorboot, 

ligplaats voor de boot en 

beschrijving van de boot) 

Watersportvereniging De 

Schinkel. 

Locatie is onze websitehost e-

captain waar slechts een 

geselecteerd aantal leden 

toegang toe heeft.  

 

Koninklijk Nederlands 

Watersportverbond. 

 

Leden (Beperkte 

contactgegevens worden onder 

de leden verspreid) 

 

In geval bij achterstallige 

betalingen: 

Het incassobureau dat door de 

vereniging is geselecteerd voor 

Incassotrajecten. 

Maximaal 2 jaar na 

beëindiging lidmaatschap 

tenzij er nog financiële 

verplichten open staan. 

 

 

 

2. Je bent lid en je geeft je op via de website voor een evenement 

  

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn 

WATERSPORTVERENIGING DE 

SCHINKEL 

Dit is afhankelijk van het 

evenement.  

Organisatiecomité van het 

evenement. 

Locatie is onze websitehost e-

captain waar slechts een 

geselecteerd aantal leden 

toegang toe heeft.  

Maximaal 2 jaar na 

beëindiging lidmaatschap 

tenzij er nog financiële 

verplichten open staan. 
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3. Je communiceert per post of per e-mail met Watersportvereniging De Schinkel 

 

Alle communicatie die niet via de website geschiedt wordt op verschillende locaties opgeslagen.  

  

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 

Bewaartermijn 

WATERSPORTVERENIGING 

DE SCHINKEL 

Communicatie inzake een klacht Bestuur 

Watersportvereniging De 

Schinkel 

Maximaal 7 jaar na 

afhandeling klacht 

Communicatie inzake een contract Bestuur 

Watersportvereniging De 

Schinkel 

Maximaal 7 jaar na 

beëindiging lidmaatschap 

Communicatie inzake een evenement Bestuur 

Watersportvereniging De 

Schinkel 

Maximaal 7 jaar na 

beëindiging evenement 

Overige communicatie Bestuur 

Watersportvereniging De 

Schinkel 

Afhankelijk van het 

onderwerp 

 

 

 

Waar worden de gegevens bewaard? 

Jouw persoonsgegevens worden op twee plaatsen bewaard: 

1) e-captain. Dit is de beheerder van onze website en database.  

2) Bij Watersportvereniging De Schinkel -bestuursleden: correspondentie over alle zaken die te 

maken hebben met het besturen van Watersportvereniging De Schinkel worden bewaard bij de 

bestuursleden of commissieleden. Ook worden gegevens onder bestuursleden en commissieleden 

onderling uitgewisseld maar louter als dit past binnen de visie van Watersportvereniging De Schinkel. 


