Privacyverklaring Balgerij
Zeilvereniging de Balgerij verwerkt persoonsgegevens van:
1.
2.
3.
4.

leden
donateurs
mensen op de wachtlijst
oud leden.

Zij allen hebben recht op inzage, een kopie van de gegevens, rectificatie, het wissen van de
persoonsgegevens, beperking van de verwerking en het maken van bezwaar tegen de verwerking
door dit verzoek aan de secretaris van de vereniging te richten.
Ook kunnen zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Leden en donateurs
De volgende persoons gegevens worden verwerkt: NAW, telefoon, email, geboortedatum,
zeilbevoegdheid, type-lid, de datum waarop men lid is geworden, geinde contributies/donaties, evt.
declaraties, bankrekening (bij automatische incasso) interesse voor “zeiljemee”, functies binnen de
vereniging, laatst online, datum laatste wijziging van persoonsgegevens, pasfoto, inschrijvingen
havenmeesterlijst, aanmeldingen voor trainingen, evenementen en bootreserveringen, aantal views,
gebruikersnaam, wachtwoord, foto's van verenigingsactiviteiten. Dit alles met als doel communicatie
van de vereniging met de leden en donateurs en met de leden onderling, het innen van
contributies/donaties, de registratie van bevoegdheden en het voeren van een financiële
administratie.
De rechtmatige grondslag ligt in het gerechtvaardigde belang van de administratie van de vereniging
en het verenigingsleven en in de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie volgens
BW 2:10.
De persoonsgegevens hebben wij van de leden en donateurs zelf ontvangen en worden niet aan
derden verstrekt.
Mensen op de wachtlijst
Deze personen melden zich aan via een inschrijfformulier op de website. De persoonsgegevens op dit
formulier worden overgenomen in een aparte wachtlijstregistratie.
Het gaat om NAW, telefoon, email, geboortedatum, zeilervaring en eventuele behaalde
zeildiploma’s.
De gegevens worden gewist nadat iemand een intro-test heeft gedaan of niet reageert op een
herhaalde uitnodiging voor een introtest.
Oud-leden/oud-donateurs
Bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap worden de NAW gegevens in de financiële
administratie tot 7 jaar na afloop van het boekjaar bewaard en daarna verwijderd. Overige gegevens
worden verwijderd en wel direct na beëindiging van het lidmaatschap/donateurschap.

Alleen voor leden toegankelijk deel van de website
Leden krijgen een code, waar mee zij kunnen inloggen op een voor anderen besloten deel van de
website. In dat besloten deel kunnen leden de volgende gegevens vinden van henzelf en alle andere
leden: NAW gegevens, telefoon, email, wel/of niet aangemeld voor de rubriek “zeiljemee”, behaalde
zeiltest, functies binnen de vereniging, laatst online, laatst gewijzigd, inschrijvingen voor de
havenmeesterlijst, trainingen, evenementen en bootreserveringen, aantal views, geboortedatum,
gebruikersnaam, foto's van verenigingsactiviteiten.
In dat besloten deel is ook een zogenaamd smoelenboek opgenomen. In dat “boek” kunnen leden
zelf een foto van zich zelf plaatsen.
Na opzegging van het lidmaatschap worden alle gegevens plus een eventuele foto van de website
verwijderd.
Contact
Als personen, van wie de gegevens volgens het bovenstaande worden verwerkt. het idee hebben dat
hun persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunnen
zij contact op nemen met de secretaris van de Balgerij via email: secretaris@balgerij.nl.
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