Privacyverklaring Bavaria Zeilclub
Privacyverklaring
Datum: 28 mei 2018
Dit is de privacyverklaring van Bavaria Zeilclub.
In deze privacyverklaring informeren wij de leden en aspirant‐leden van de Bavaria Zeilclub, over het
gebruik en verwerken van uw persoonsgegevens door Bavaria Zeilclub conform het beleid.
De Bavaria Zeilclub verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden:
De vereniging heeft tot doel: de bevordering van de watersport met zeiljachten van het merk Bavaria.
De vereniging zal het doel onder meer bereiken door:
a. Het organiseren van evenementen en vriendschappelijke wedstrijden;
b. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;
c. Het onderhouden en bevorderen van contacten tussen leden;
d. Al hetgeen te doen dat tot het verwezenlijken van het doel kan bijdragen.
Om de bovenstaande doelen te kunnen realiseren worden persoonsgegevens van leden en relaties
overgenomen.
De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot
hun gegevens.
Welke persoonsgegevens verwerkt de Bavaria Zeilclub?
In Annex 1 is weergegeven welke persoonsgegevens worden verwerkt.
Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:













Om het mogelijk te maken een account aan te maken en het account te beveiligen;
Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen;
Om onze (leden)administratie te kunnen voeren;
Controle op rechtmatigheid van het lidmaatschap;
Om met onze leden te kunnen communiceren, zoals bij vragen, verzoeken of klachten;
Voor de ledenlijst, al of niet voorzien van een persoonlijke foto op de website;
Voor het plaatsen van berichten en foto’s op het forum van de website;
Voor het verzenden van het clubblad;
Innen van de jaarlijkse contributie en bijdragen van Relaties;
Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze
(financiële)administratie;
Deelname aan evenementen door leden;
Het vastleggen van persoonlijke dieetwensen bij gezamenlijke diners tijdens evenementen.
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Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van de persoonsgegevens gebaseerd?
Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door de Bavaria Zeilclub verwerkt omdat dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van een (lidmaatschaps)overeenkomst (artikel 6 lid 1b AVG). Zo worden gegevens
verwerkt om de ledenadministratie te kunnen voeren (waaronder het innen van de contributie), het
organiseren van evenementen en activiteiten, het faciliteren om met elkaar in contact te komen via het
forum en om informatie te verstrekken over de verenigingsaangelegenheden via het clubblad ‘Langszij”.
Ook verwerkt de Bavaria Zeilclub de persoonsgegevens omdat daar een gerechtvaardigd belang voor
bestaat (artikel 6 lid 1f AVG). Dit ziet hoofdzakelijk toe op foto‐ en beeldmateriaal dat wordt gemaakt
tijdens wedstrijden en evenementen die door de club worden georganiseerd. Het belang daarbij is dat
het promoten van de Bavaria Zeilclub en aan het brede publiek verslag willen doen van de evenementen
en wedstrijden die georganiseerd worden. Uiteraard kunnen leden bezwaar maken tegen het publiceren
van foto‐ en of tekstmateriaal waarop zij zichtbaar zijn. Als leden zelf beeld‐ en tekstmateriaal ter
beschikking stellen wordt er vanuit gegaan dat deze gepubliceerd mogen worden zonder specifieke
toestemming.
Voor verwerkingen waarvoor de Bavaria Zeilclub geen gerechtvaardigd belang heeft of verwerkingen die
niet dienen om een (lidmaatschaps)overeenkomst uit te voeren, vraagt de Bavaria Zeilclub toestemming
(artikel 6 lid 1a AVG). Zo wordt de algemene ledenlijst slechts intern geplaatst na toestemming van de
Algemene Leden Vergadering.
Bestaat er een verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken?
Ja, de vereniging vraagt om sommige persoonsgegevens verplicht op te geven.
De vereniging heeft deze persoonsgegevens nodig om de (lidmaatschaps)overeenkomst aan te kunnen
gaan en uit te kunnen voeren.
Wanneer een (aspirant)lid deze persoonsgegevens niet aan de vereniging wil geven, dan kan de
vereniging de overeenkomst niet aangaan en is er geen toegang tot het voor leden beveiligde gedeelte
van de website.
Aan wie geeft de vereniging de persoonsgegevens door?
De vereniging gebruikt de persoonsgegevens in principe alleen voor de vereniging zelf en een paar
externe partijen.
De vereniging sluit met de externe partijen een “Verwerkersovereenkomst” af.
De externe partijen waar de vereniging nu mee te maken heeft, zijn:
‐
Een drukkerij voor het afdrukken en versturen van het clubblad;
‐
Een webhostingsbedrijf voor het beheren van de website.
Hoe lang bewaren wij gegevens van de leden?
De vereniging bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
deze zijn verzameld, ontvangen en/of te gebruiken.
De bewaartijd van de persoonlijke informatie van een lid is:
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‐
‐
‐

Zolang het lidmaatschap met de vereniging duurt;
Na beëindiging van het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar zal de persoonlijke
informatie worden geanonimiseerd, gedurende periode dat de wettelijke verplichting geld;
De wettelijke verplichting voor NAW‐gegevens op een factuur en / of de inning van contributie is
7 jaar.

Welke rechten heeft een lid?
Op grond van de wet heeft een lid in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot de
persoonsgegevens:













Om inzage te hebben van eigen persoonsgegevens op de website;
Om informatie te ontvangen over de verwerking van de persoonsgegevens;
Om incorrecte persoonsgegevens te laten corrigeren;
Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden
verzameld en/of gebruikt;
In bepaalde gevallen om de persoonsgegevens te laten verwijderen;
In bepaalde gevallen om de persoonsgegevens te laten "beperken";
In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van de
persoonsgegevens;
Om, als er toestemming is gegeven voor het gebruik van de persoonsgegevens, die toestemming
weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van de persoonsgegevens door
de vereniging;
Als de persoonsgegevens zelf aangeleverd zijn of wanneer persoonsgegevens doorzelf zijn
aangemaakt en er daarvoor toestemming is gegeven of de persoonsgegevens nodig zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, en als de persoonsgegevens elektronisch worden verwerkt: om de
persoonsgegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische
mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om rechten uit te oefenen, kan er contact opgenomen worden met de Bavaria Zeilclub via de
contactgegevens die staan onder het kopje "Wat als u vragen of klachten heeft?"
Het kan zijn dat de vereniging in bepaalde gevallen het recht heeft om het verzoek te weigeren. In dat
geval zal toegelicht worden waarom het verzoek wordt geweigerd. Het kan zijn dat de overeenkomst
met het lid niet meer uitgevoerd kan worden, als bepaalde persoonsgegevens niet meer beschikbaar
zijn, dit zullen wij dan ook toelichten.
Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
De vereniging heeft de website ondergebracht bij een gerenommeerd en professioneel hostingsbedrijf.
Alle PC’s en Laptops waar persoonsgegevens mee worden verwerkt zijn beveiligd met professionele
Firewalls en Virussanners.
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Wat als u vragen of klachten heeft?
Als er vragen, verzoeken of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze
privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Bavaria Zeilclub
secretariaat@bavariazeilclub.nl.
Het secretariaat zal binnen 1 maand op vragen, verzoek of klachten reageren.
Kan de vereniging deze privacyverklaring aanpassen?
Ja, deze privacyverklaring is van 28 mei 2018. De vereniging behoudt zich het recht voor deze
privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij de leden daarvan op
de hoogte brengen, door bijvoorbeeld een email‐bericht te sturen of een duidelijke vermelding op de
website te plaatsen.
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ANNEX 1

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Register van verwerkingsactiviteiten
Omschrijving van het gebruik van persoonsgebonden informatie van leden:

Veld

Betekenis en toelichting op het gebruik

Lidcode
Begindatum
Einddatum
Einddatum_reden
Achternaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Voornamen
Partnernaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
e‐mail
Incassomachtiging
Iban
BIC
Rekeningnaam
Thuishaven
Scheepsnaam
Scheepstype
Bouwjaar
Call‐sign
MMSI
Rol
Autorisatie

Unieke lid code
Begindatum lidmaatschap
Einddatum lidmaatschap
Reden beëindiging lidmaatschap t.b.v. statistiek en marketing
Achternaam van het lid
Voorletters
Tussenvoegsels, zoals: van, de, van der, etc.
Voornaam lid, eventueel aangevuld met voornaam partner
Naam partner indien de achternaam afwijkt
Straatnaam en huisnummer + eventuele toevoeging
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon nummer
E‐mail adres
Is incassomachtiging afgegeven voor automatische incasso van contributie
IBAN‐nummer ten behoeve van incasso’s (alleen indien machtiging)
BIC‐code behorende bij IBAN
Tenaamstelling van de IBAN rekening
Thuishaven, locatie van het schip (optioneel)
Naam van het schip (optioneel)
Type aanduiding van het schip (optioneel)
Bouwjaar van het schip (optioneel)
Roepletters marifoon (optioneel)
MMSI ten behoeve van marifoon en AIS (optioneel)
Rol binnen de vereniging zoals: voorzitter, penningmeester, redactie, etc.
Toegangsrechten tot administratie onderdelen

Omschrijving van het gebruik van persoonsgebonden informatie van Relaties:

Veld

Betekenis en toelichting op het gebruik

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E‐mail

Naam van het bedrijf
Voor‐ en achternaam van de relatie
Straatnaam en huisnummer + eventuele toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoon nummer
E‐mail adres
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