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PRIVCACYBELEID van WSV Burghsluis  

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de WSV Burghsluis verwerkt van haar 
leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden]. 

Indien je lid wordt van WSV Burghsluis, of om een andere reden persoonsgegevens aan WSV Burghsluis 
verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te 
verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen 
administratie. 

1. Verantwoordelijke  
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: WSV Burghsluis, 
Havenplateau 3, 4328 NT Burgh-Haamstede.  De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via 
secretaris@wsvburghsluis.nl 
 

2. Welke gegevens verwerkt WSV Burghsluis en voor welk doel 
 

2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht; 
b) adresgegevens eventueel postadres; 
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);  
d) indien van toepassing: naam en type van de boot, afmetingen van de boot; WA-polis en       

verzekeringnummer; 
e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijv. social 

media accounts.       
      

2.2. WSV Burghsluis verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden:  

a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het 
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en voor de verstrekking van de door jou 
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Wij 
verstrekken je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een 
overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen 
worden uw gegevens niet met derden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WSV Burghsluis. 

c) Je naam, bankrekeningnummer en eventuele bootgegevens worden gebruikt om betalingen, 
bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, ligplaatsgelden, cursussen, trainingen, bestellingen, 
afgenomen diensten af te wikkelen.  
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d) Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst 
gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met watersportvereniging Burghsluis en om je te 
informeren over de ontwikkelingen van watersportvereniging Burghsluis. 

E-mail berichtgeving (opt-out): WSV Burghsluis gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail 
nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het 
lidmaatschap van WSV Burghsluis. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via 
secretaris@wsvburghsluis.nl.  

3. Bewaartermijnen 

WSV Burghsluis verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen 
tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens 
vernietigd.  

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers  

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WSV Burghsluis passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WSV Burghsluis gebruik van diensten van 
derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

4.3 Indien het vermoeden van een datalek bestaat wordt het bestuur geïnformeerd. Het bestuur zal 
onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een datalek en als dat inderdaad het geval is actie 
ondernemen om het lek te stoppen en/of verdere verspreiding te voorkomen. Het bestuur zal in dat 
geval tevens de vereiste meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen 
informeren. 

5. Camerabeveiliging en toegangsmiddelen 

Op onze terreinen en in onze gebouwen is er cameratoezicht. De beelden worden voor geen ander doel 
gebruikt dan de beveiliging van de terreinen en gebouwen. De beelden worden gedurende vier weken 
bewaard, tenzij op de beelden een incident te zien is. In dat geval worden de beelden bewaard totdat 
het incident is afgehandeld (zie ook protocol cameratoezicht op de website onder 
statuten/reglementen/protocollen). De gegevens die worden verkregen door het gebruik van de 
toegangspassen worden eveneens vier weken bewaard. 

6. Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacyreglement is alleen van toepassing op de 
website van de WSV Burghsluis. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden je 
aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te 
raadplegen.  
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7.  Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  

7.1 Via de ledenadministratie van WSV Burghsluis kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens 
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WSV Burghsluis zal je verzoek in behandeling 
nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren  

7.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in 
artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de functionaris ledenbeheer.  

7.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop WSV Burghsluis je persoonsgegevens verwerkt of je 
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris ledenbeheer. 

7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan 
secretaris@wsvburghsluis.nl.  

8. Wijzigingen  

De WSV Burghsluis past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de 
website zal steeds de meest recente versie van ons privacyreglement worden opgenomen. Wij raden je 
dan ook aan het privacyreglement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles 
aan doen je per ledeninformatie, nieuwsbrief en/of via de website te informeren. 

9. Autoriteit persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. 
Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de 
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


