PRIVACY BELEIDSVERKLARING WSV DE KOGGE
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Tholense
Watersportvereniging (WSV de Kogge) verwerkt van haar (oud)leden, donateurs of andere
geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van WSV de Kogge, of om een andere reden persoonsgegevens aan de
watersportvereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in
lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Gegevensverwerking en doel
In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer(s),
e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) gegevens van uw boot en verzekering.
WSV de Kogge verwerkt de bovengenoemde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie; naam,
adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WSV de Kogge en om betalingen
van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te
wikkelen; naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres wordt tot uiterlijk twee jaar
na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te informeren over de ontwikkelingen van WSV
de Kogge.
2. Communicatie
2.1 Contactformulieren
Bij het invullen van de inschrijvingsformulieren worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt.
Uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), telefoonnummer, adresgegevens en
e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met u op te kunnen nemen of u gericht
te berichten, (nieuws)brieven of rekeningen te sturen.
2.2 Berichten via de mail
Voor het versturen van berichten via de e-mail worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt: uw naam, en e-mailadres. WSV de Kogge informeert u via berichten over tips, uitjes
en activiteiten welke gerelateerd zijn aan onze vereniging en/of de watersport.
Berichten wordt verstuurd via e-captain of direct via een mailprogramma.
2.3. Foto’s & verslagen
Publicatie van foto’s en verslagen op onze website www.wsvdekogge.nl. Deze worden vooraf
gecontroleerd door de redactie. Wij plaatsen uitsluitend foto’s met betrekking op
watersportactiviteiten of door de vereniging georganiseerde activiteiten. Is een foto ongewenst
of ongepast, meldt u dit dan direct bij de redactie de foto zal dan, indien de reden gegrond is,
z.s.m. worden verwijderd.
2.4 Social media
Onze website bevat koppelingen naar diverse social media, zoals Facebook, You-Tube en
Twitter. Deze koppelingen bevatten codes met cookies die afkomstig zijn van de betreffende
social media.

2.5 Website
De website is ondergebracht bij een provider welke het SLL certificaat bezit. Het inloggen op de
ledenpagina is beveiligd met een persoonlijk wachtwoord.
3. Bewaartermijnen
WSV de Kogge verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet, waaronder fiscale regelgeving,
is vereist.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WSV de Kogge passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WSV de Kogge gebruik van diensten van
derden, zogeheten verwerkers (bv. e-Captain). Met de verwerkers heeft WSV de Kogge een
verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen / klachten
Via de ledenadministratie van WSV de Kogge kan een verzoek ingediend worden om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
Ook eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht
aan onze ledenadministratie via secretaris@wsvdekogge.nl
6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de e-mail en de website voor
leden bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.
7. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor dit privacy beleid is:
WSV de Kogge
Postbus 3
4690 AA Tholen
Ook bereikbaar via: secretaris@wsvdekogge.nl

