
PRIVACY VERKLARING 

Wat wij doen met de persoonsgegevens van passanten, leden, commissieleden en overige relaties. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om 

onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te 

verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, 

zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige 

zaken. Wij hebben maatregelen genomen en zijn in het proces om verdere maatregelen te nemen om 

te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover. 

Persoonsgegevens 
Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet 

en ons interne privacy beleid. De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn:  

• We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals

uitvoering overeenkomst, bezoekersregistratie, bezetting ligplaatsen, ledenadministratie en

relatiebeheer).

• We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te

bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om

hetzelfde doel te bereiken.

• We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben

verzameld.

• Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.

• We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.

• We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de

gegevens.

• We verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor

de bescherming van deze gegevens.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens? 
Watersportvereniging (WSV) Het Koggeschip statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de 

Seveningseweg 1-A, 8267 BA Kampen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 

Welke type persoonsgegevens verwerken we? 
 Van alle leden van de vereniging WSV Het Koggeschip, al dan niet beschikkend over een

ligplaats in de haven van de vereniging:

▪ naam, voorletter(s), evt. tussenvoegsel

▪ adres, postcode, woonplaats, provincie, land

▪ telefoonnummer

▪ e-mailadres

▪ geslacht

▪ geboortedatum

▪ burgerlijke staat

▪ bankrekeningnummer

▪ lidmaatschapsnummer

▪ beroep (t.b.v. technische commissie zodat gericht kan worden gezocht naar vrijwilligers voor

specifieke klussen / taken)

▪ vaartuiggegevens, zijnde bootnaam, afmetingen (Lengte, Breedte, Diepte), type,

verzekeringsmaatschappij, verzekeringspolisnummer en scan van verzekeringspolis zoals die

zijn afgegeven bij aanmelding voor ligplaats



BEWAARTERMIJN: De genoemde gegevens worden gedurende de duur van uw lidmaatschap 

tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap bewaard. Aansluitend  worden de 

persoonsgegevens vernietigd.  

 Van alle passanten die om een ligplaats verzoeken in de haven van WSV Koggeschip en die

geen lid zijn van de Unie van Watertoeristen:

▪ achternaam

▪ bootnaam

▪ bootlengte

▪ herkomst / woonplaats

▪ aantal overnachtingen

▪ aantal personen

▪ telefoonnummer (optioneel) met als doel: bereikbaar in geval niet aanwezig in de haven

BEWAARTERMIJN: De genoemde gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard. Aansluitend

worden de persoonsgegevens vernietigd.

 Van alle passanten die om een ligplaats verzoeken in de haven van WSV Het Koggeschip en die

lid zijn van de Unie van Watertoeristen:

▪ naam

▪ bootnaam

▪ bootlengte

▪ lidmaatschapsnummer (van de Unie van Watertoeristen)

▪ herkomst / woonplaats

▪ datum aankomst

▪ aantal overnachtingen

▪ aantal personen

BEWAARTERMIJN: De genoemde gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard. Aansluitend

worden de persoonsgegevens vernietigd.

 Van alle klanten van de boothelling, verhuur loods, winterstalling e.d. in de haven van WSV Het

Koggeschip:

▪ achternaam

▪ actie(s)

▪ (totaal)bedrag

BEWAARTERMIJN: De genoemde gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard. Aansluitend

worden de persoonsgegevens vernietigd.

Aanvullend nog: 

▪ Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze 
website te bezoeken.

▪ Alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt.

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor: 

• De uitvoering van overeenkomsten met onze leden.

• Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen.

• Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze

leden te kunnen (blijven) verlenen.

WSV Het Koggeschip gebruikt contactgegevens van zijn leden voor het versturen van de periodieke 

uitgave van ons verenigingsblad ‘Scheepspraet’, mededelingen die niet kunnen wachten tot de 

verschijning van een volgende uitgave van verenigingsblad ‘Scheepspraet’, facturen en eventuele 

aanvullende persoonlijk gerichte correspondentie i.h.k.v. achterstallige betaling of verzoek om hulp 

bij verenigingswerk.Bij evenementen georganiseerd door WSV Het Koggeschip kunnen sfeerbeelden 
worden gemaakt voor publicatie op de website en/of facebookpagina van WSV Het Koggeschip en/of 
in haar besloten verenigingsblad De Scheepspraet. Indien een persoon bezwaar hiertegen heeft dan 
dient deze zich te melden bij de organisatie van het betreffende evenement. Het Koggeschip draagt 
geen verantwoordelijkheid voor foto’s die gemaakt worden door individuele deelnemers, waarbij dit 
niet in opdracht van de organisatie gebeurt.     



Recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens 
Bij de ledenadministratie van WSV Het Koggeschip kunt u een verzoek indienen om uw 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WSV Het Koggeschip zal uw 

verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Onze 

ledenadministratie is bereikbaar via e-mailadres: leden@wsvhetkoggeschip.nl. 

Bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

eveneens contact opnemen met onze ledenadministratie van WSV Het Koggeschip via e-mailadres: 

leden@wsvhetkoggeschip.nl. 

Klachten, vragen, opmerkingen t.a.v. ons privacy beleid 
Indien u klachten heeft over de wijze waarop WSV Het Koggeschip uw persoonsgegevens verwerkt of 

uw verzoeken behandelt, neemt u dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Deze 

is bereikbaar via e-mailadres: secr@wsvhetkoggeschip.nl. 

Ook eventuele andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunnen worden gericht aan de 

functionaris gegevensbescherming via bovengenoemd e-mailadres. 

Met wie delen we deze informatie? 
WSV Het Koggeschip verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande 

toestemming, tenzij de vereniging daartoe is gehouden op grond van een wettelijke bepaling of een 

rechterlijke uitspraak. 

Het kan voorkomen dat derde partijen, zoals onze accountant en onze juridische en financiële adviseurs, 

toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van door WSV Het Koggeschip verstrekte 

opdrachten en/of toezichthoudende taken die zij ten aanzien van de vereniging vervullen.  

WSV Het Koggeschip heeft met alle partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens, afspraken 

gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van deze 

persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van WSV Het 

Koggeschip en deze privacy verklaring. 

Het Watersportverbond en de verenigingen hebben zowel eigen als gezamenlijke doelen bij de 

gegevensverwerking die in deze onderlinge relatie plaatsvindt. Dit betekent dat het Watersportverbond 

én de vereniging samen ‘verwerkingsverantwoordelijke‘ zijn in de zin van AVG. Een 

verwerkersovereenkomst afsluiten tussen deze twee partijen is daarom NIET nodig. 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze passanten en onze leden te 

beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van 

persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.  

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat 

waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over 

het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen 

te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. 

Cookies 
Door de website van WSV Het Koggeschip (https://www.wsvhetkoggeschip.nl) wordt alleen een 

cookie geplaatst bij gebruik van het contactformulier. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die 

informatie bevatten en die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden 

opgeslagen. De website instrueert de browser waarmee u onze website bekijkt om deze cookie op uw 

computer op te slaan. Het betreft een functionele cookie die alleen wordt toegepast om het gebruik 

van het contactformulier binnen onze website voor u mogelijk te maken. Als u via uw webbrowser 

(bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeert, dan kunt u onze website 

nog steeds blijven gebruiken. Alleen het contactformulier zal in dat geval niet functioneren. 




