Vereniging Eenvoud
 lgemene verordening gegevensbescherming (AVG)
A
Inleiding
Vereniging skûtsje de Eenvoud (hierna: ‘wij’ of ‘de vereniging.’) hecht waarde aan de
privacy van alle mensen die interesse hebben voor onze vereniging en zorgt ervoor dat de
persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy
statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens
verwerken.
Wij hebben een voor vragen hierover kun je terecht bij een van de bestuursleden van de vereniging
of via emailadres: ruerdtsje@sailingship.nl

Wie zijn wij?
Wij zijn Vereniging Eenvoud. En wij bestaan uit een groep enthousiaste mensen die het skûtsjesilen
en de zeilsport een warm hart toedragen. Naast een groep gemotiveerde leden heeft de vereniging
ook een groep mensen ernaast die graag het gevoel van skûtsjesilen wil ervaren door op te stappen
tijdens wedstrijden of samen met de wedstrijdbemanning mee te doen aan trainingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij bieden de leden de mogelijkheid om op geregelde basis aan trainingen mee te doen en aan
wedstrijden deel te nemen. Daarnaast mogen alle mensen die het skûtsjesilen op De Eenvoud willen
ervaren, tegen betaling van een dagtarief, opstappen en actief deelnemen (mits voldoende plaats).
Daarvoor hebben wij mogelijk de volgende gegevens nodig:
●

Je naam, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, betaalgegevens, adres, naam en
telefoonnummer van contactpersoon

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij alleen de door jou
verstrekte gegevens:
●

Jouw telefoonnummer gebruiken we om contact op te kunnen nemen en je mogelijk toe te
voegen aan relevante groepsapps om op een efficiënte manier informatie uit te wisselen.

●

Jouw mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief en vereniging informatie.

●

Jouw betaalgegevens voor het innen van contributie, opstapgelden of mogelijke bijkomende
kosten.

●

Jouw adresgegevens gebruiken wij omdat wij deze verplicht zijn om deze door te geven aan
sommige wedstrijdcommissies die de wedstrijden voor het skûtsjesilen organiseren.

●

Het telefoonnummer van je contactpersoon wordt gebruikt in geval van nood bij een
calamiteit rondom een wedstrijd.

1

Vereniging Eenvoud
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A
Rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed
mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via ruerdtsje@sailingship.nl
●

Inzage. Natuurlijk kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen
je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

●

Correctie. Denk je dat dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten,
dan passen we het aan.

●

Verwijderen. Je kunt je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Hierdoor
kunnen wij je niet meer benaderen om samen met ons te zeilen.

●

Beperking. Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan
kun je die verwerking ook laten beperken.

●

Bezwaar. Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.

●

Overdraagbaarheid. Je kunt een verzoek doen je persoonsgegevens over te dragen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen
Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:
●

het uitvoeren van een wettelijke plicht;

●

het uitvoeren van een overeenkomst;

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact
met ons opnemen.

Derde ontvangers
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet
verplicht is. Uitzondering hierop is het delen van relevante gegevens met een wedstrijdcommissie
ivm de veiligheid.
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