Privacyverklaring 2018
Vereniging Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten (VSRP)
Introductie
de VSRP vindt uw privacy erg belangrijk. Wij werken regelmatig met uw persoonsgegevens. Het is
voor u en voor ons belangrijk om een betrouwbare verwerking van uw gegevens te waarborgen. Juist
omdat wij als vereniging inzicht in persoonlijke informatie hebben. In de wet is die zorgvuldige omgang
met uw gegevens gewaarborgd.
Wie zijn wij?
de VSRP organiseert voor haar leden en derden activiteiten, schrijft publicaties en biedt met korting
een abonnement op het tijdschrift ‘Spiegel der Zeilvaart’. De VSRP maakt onderdeel uit van een
netwerk aan verenigingen en heeft een band met de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
Het bestuur van de VSRP legt verantwoording af aan haar ledenraad middels periodiek overleg.
Voor wie is deze verklaring geschreven?
Deze verklaring is opgesteld voor iedereen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Onder
‘verwerken’ verstaan wij het opvragen, bewaren en verstrekken van persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring is van toepassing op alle (aspirant) leden, gezinsleden, en derden die via onze
website zich inschrijven als lid, voor een evenement of vanwege de aanschaf van één of meer
artikelen.
In deze privacyverklaring worden de volgende vragen beantwoord:
1. Welke persoonsgegevens vragen we van u?
2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
3. Met wie wisselen wij gegevens uit?
4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
5. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
6. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?
7. Hoe kunt u in contact treden met de VSRP over privacy?
Welke persoonsgegevens vragen wij van u?
Wij vragen u de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
Geboortedatum
Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer)
Bank- en betaalgegevens
Gegevens met betrekking tot uw ronde-, of platbodem vaartuig.

U geeft deze gegevens zelf aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft als (aspirant) lid van
de VSR. , zich inschrijft voor een evenement dan wel een artikel aanschaft binnen onze webshop.
Wij verzamelen en verwerken deze gegevens op basis van:
•
•
•
•

de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.
de uitvoering van uw lidmaatschap
uw toestemming
gerechtvaardigd belang

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
I Het tot stand brengen en uitvoeren van het lidmaatschap en deelname aan evenementen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw aanvraag voor een lidmaatschap en/of deelname aan
een evenement te beoordelen. Voor het lidmaatschap is het uitgangspunt dat iedereen geaccepteerd

wordt. Voor deelname aan evenementen kunnen aanvullende eisen gesteld worden, om te
beoordelen of deelname bijdraagt aan de aard en doel van het evenement. De gegevens worden
beoordeeld onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur. Deze beoordeling kan ertoe leiden
dat de aanvrager een aanbod of afwijzing ontvangt.
Geautomatiseerde verwerking aanvragen lidmaatschap
Uw gegevens worden geautomatiseerd verwerkt als u een lidmaatschap aanvraagt. Dit gebeurt aan
de hand van de gegevens die u op het (elektronische) aanvraagformulier hebt ingevuld.
Gegevens over uw deelname aan evenementen en betalingen
Met gegevens over uw lidmaatschap, deelname aan evenementen en betalingen gaan wij extra
zorgvuldig om. Voor zover dat nodig is, worden gegevens ook gebruikt voor aanspraakbeoordeling,
controle, het doen van fraudeonderzoek, verhaal op een derde, acceptatie en risicobeheersing. Ieder
lid dat uw gegevens mag gebruiken, valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, behalve voor
wat betreft handelingen met een puur administratief karakter zoals het verwerken van inschrijvingen,
bestellingen en het doorzenden en digitaliseren van post. De groep van leden onder
verantwoordelijkheid van het bestuur wordt ook aangeduid met ‘commissie’. De leden in de
commissies hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de leden van het bestuur.
Geautomatiseerde verwerking incassomachtiging:
De incasso van uw lidmaatschapsgelden op grond van de door u afgegeven machtiging doorloopt een
zorgvuldig proces. Het incassoproces vindt geautomatiseerd plaats. U krijgt altijd een bericht indien
het proces niet tot een succesvolle incasso heeft geleid.
II Marketingdoeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren en te interesseren voor evenementen en
besluiten. Financiële gegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer, betalingen of
incassomachtiging) worden expliciet niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Soms maken wij selecties van ons ledenbestand, bijvoorbeeld om een evenement voor een bepaalde
doelgroep aan te prijzen, hierbij wordt echter geen gebruik gemaakt van financiële gegevens.
Analyse
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor analyses ten behoeve van marketingactiviteiten.
Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van financiële gegevens.
Cookies
Als u de website van de VSRP bezoekt kunnen wij in de toekomst informatie opslaan op uw computer
in de vorm van een cookie. Dit doen wij tot op heden nog niet. Voor zover wij van zins zouden zijn om
dit te gaan doen zal u informatie over cookies op de VSRP website kunnen lezen in de Cookiepolicy
welke op dat moment beschikbaar wordt gesteld.
III Informatieverstrekking
Wij gebruiken uw gegevens ook om u serviceberichten over uw lidmaatschap en aankomende
evenementen toe te sturen. Bijvoorbeeld informatie over de incasso of over deelname.
IV Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van onze vereniging
Wij maken gebruik van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen en fraude op te sporen. We
wisselen fraude- en criminaliteitsgegevens indien nodig uit met de politie en/of andere
opsporingsdiensten. Dit gebeurt via registratie in een aantal informatiesystemen. Zoals de
ledenadministratie, onze mailbox(en), het Externe Email marketing programma. Deze systemen en
registers zijn in beheer bij het bestuur van onze vereniging.
Met wie wisselen wij gegevens uit?
Uw persoonsgegevens worden soms gedeeld met of verkregen van derden. Ze worden nooit verkocht
aan derden. Wij kunnen ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden, maar blijven wel altijd
verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Voorbeelden van uitbesteding zijn de
werkzaamheden die onder andere JijOnline (de websitebeheerder) namens de Vereniging uitvoert.

Voor de inning van contributies wordt gebruik gemaakt van het incassoprogramma IBANC of het
digitale factuurprogramma DIGITALE FACTUUR. Betalingen die aan de webwinkel worden gedaan
lopen via het programma van de Stichting Mollie Payments.
Hieronder vindt u voorbeelden van partijen waarmee wij onze gegevens delen.
Vanuit Wettelijke verplichting:
1. Gemeenten en havendiensten indien deze de gegevens nodig hebben gedurende de
uitvoering van evenementen.
2. Veiligheidsdiensten in geval van calamiteiten.
Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij passen in het hele vereniging beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen.
Deze maatregelen betreffen: Maatregelen ter voorkoming van de organisatorische risico’s,
maatregelen ter voorkoming van fouten als gevolg van menselijk handelen ( (Bestuurs-)leden) ),
inrichting van processen ter teneinde risico’s te voorkomen, techniek en fysieke beveiliging.
De ontwikkelingen binnen de wereld van informatiebeveiliging gaan snel. De invulling van de
maatregelen wordt naar de beschikbare middelen uitgevoerd. Periodiek wordt door het bestuur
gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Uiteraard staan wij onder direct toezicht van de
Algemene Leden Vergadering, waarbij een ieder de gelegenheid heeft om relevante vragen te stellen
of opmerkingen te plaatsen.
informatiebeveiliging.
Als wij gebruik maken van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleren wij
dat die derde partij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens, beschikt over voldoende beveiliging.
Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht. U mag van ons verwachten dat wij alles doen,
wat in redelijkheid van ons verwacht mag worden, om uw privacy te waarborgen. Uw
persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om
op juiste wijze uitvoering te geven aan hun taak. U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde
persoonsgegevens, zoals uw adres, geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd,
binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. De persoonsgegevens die u geheim wilt
houden, zullen dan niet (meer) aan derden verstrekt worden.
Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
De VSRP bewaart uw persoonsgegevens zolang zij deze nodig heeft voor het doel waarvoor wij uw
gegevens in eerste instantie hebben gekregen. Dit betekent dat zij de gegevens bewaart zolang u
ingeschreven bent als lid van de vereniging. De volgende situaties vormen hierop een uitzondering:
•
•

Indien u nog als debiteur een bedrag verschuldigd bent aan de vereniging, maar inmiddels als
lid bent geroyeerd.
Indien u slechts als donateur te boek staat.

Als wij uw gegevens hebben gebruikt in een fraudeonderzoek, bewaren wij deze gegevens tot het
onderzoek is gesloten.
Als wij uw gegevens hebben gebruikt in het kader van klachten en geschillen bewaren wij deze
gegevens tot de procedure is afgerond bij de hoogste beschikbare instantie, en uitvoering is gegeven
aan het eindoordeel van deze.

Recht van Inzage
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en informatie waarvoor wij die
persoonsgegevens gebruiken. Het kan zijn dat u daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wilt
hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.
Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te krijgen in een gestructureerde, gangbare en
leesbare vorm, als die persoonsgegevens door u of namens u aan ons zijn verstrekt en door ons via
geautomatiseerde procedures zijn gebruikt.
Rectificatie
U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op uw betrekking hebben. U
heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het
verstrekken van een aanvullende verklaring. Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd
moeten worden en waarom.
‘Gegevenswissing’
U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van
toepassing is:
• Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig;
• uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in;
• u maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
• Wij mochten uw persoonsgegevens niet gebruiken;
• Wij waren op grond van de wet al verplicht uw gegevens te wissen;
Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dit moeten doen.
Wanneer uw verzoek betrekking heeft op uw lidmaatschap is het wissen van gegevens vaak niet
mogelijk, bijvoorbeeld omdat wij deze gegevens nog wel nodig hebben.
Beperking
U heeft er recht op dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt:
a)

in de periode die wij nodig hebben om vast te stellen of uw gegevens inderdaad gecorrigeerd
moeten worden;
als wij uw persoonsgegevens niet hadden mogen gebruiken, maar u wilt niet dat die gegevens
worden gewist;
in de periode dat u tegen het gebruik van uw persoonsgegevens bezwaar heeft gemaakt maar
van ons nog geen antwoord heeft gekregen.

b)
c)

Als het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt, hebben wij uw toestemming nodig om toch
nog gebruik van die gegevens te mogen maken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Uw
persoonsgegevens mogen toch worden gebruikt:
•
•
•

voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
ter bescherming van de rechten van een ander persoon of een rechtspersoon; of
om redenen van groot algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat van de
Europese Unie, zoals volksgezondheid .

Vermeld in uw verzoek waarom wij uw persoonsgegevens niet mochten gebruiken. Of voeg het
verzoek tot beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens toe aan een verzoek tot rectificatie
of een bezwaar.
Indien u samen met het beroep op rectificatie of uw bezwaar ook een beroep op beperking van het
gebruik van uw persoonsgegevens heeft gedaan, worden uw persoonsgegevens in deze termijn
minder gebruikt. Houd u er wel rekening mee dat u dan na afsluiting van deze periode nog de
lidmaatschapsgelden verschuldigd bent.
Bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct
marketing. Als uw gegevens worden gebruikt - maar niet voor direct marketing - mag u daartegen
bezwaar maken, als u daarvoor bijzondere persoonlijke redenen heeft. Vermeld in uw bezwaar om
welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.
Toestemming
Als wij alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens hebben gebruikt, dan mag u deze
toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende
kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.
Vermeld bij uw verzoek welke toestemming u wilt intrekken.
Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd wordt, kunt u daarvoor een
verzoek indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de VSRP het betreft in dit
geval de Voorzitter van de VSRP. Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen.
We vertellen u binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg
ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als wij de termijn
willen verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij,
de Autoriteit Persoonsgegevens of iedere andere Europese toezichthoudende autoriteit. U kunt ook
een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.
Hoe kunt u in contact treden met de VSRP over privacy?
Hebt u vragen over uw rechten, deze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met uw privacy in het
algemeen? Wilt u inzage in hoe uw gegevens zijn vastgelegd? Vindt u dat er niet juist met uw
gegevens is omgegaan? Of wilt u inzage in het register verwerking persoonsgegevens?
Stuurt u dan een mail aan: voorzitter@vsrp.nl
Klachten
Ook klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u richten aan voorzitter@vsrp.nl.
Is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht daarna
voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. U leest hierover meer in de brief met onze reactie op
uw klacht.

