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AVG-privacyverklaring             Datum: 25-05-2018 
 

 
Watersport Vereniging De Oude Horn, gevestigd te Gemeente Leerdam, verklaart dat: 
 
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding: 
 
Lidmaatschap 
 
 
Persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en 

E-mailadres 
 
Overeenkomst:  Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website) 
 
Verwerkingen:  Ledenadministratie, contributieheffing, liggelden, 

informatieverstrekking, vrijwilligersadministratie, nieuwsbrieven 
en uitnodigingen voor bijeenkomsten 

 
Verwerking door wie: Penningmeester (ledenadministratie, contributie en liggelden), 

Havencommissaris (vrijwilligersadministratie), Communicatie en 
Secretariaat 

 
Bewaartermijn:  Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, 

behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover 
relevant) 

 
 
De vereniging verklaart verder: 
 

• Wij als vereniging hebben onze privacy policy vindbaar gemaakt op de website van 
de vereniging. 

• Wij als vereniging verwijzen in documenten (lidmaatschapsovereenkomst, 
aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan, naar onze privacy 
policy op de website van de vereniging. 

• Wij als vereniging geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. 

• Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers 
met beveiligingssoftware, waarbij zowel de beveiligingssoftware als het 
besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te 
installeren. 

• Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een 
back-up. 
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• Wij als vereniging zullen nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij 
partijen die gevestigd zijn binnen of buiten de EU. 

• Wij als vereniging vernietigen alle persoonsgegevens als de overeenkomst op grond 
waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. 

 
 
Passende beveiligingsmaatregelen: 
 

• Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de 
beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord, 

• Wij als vereniging hebben alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens 
staan, opgeslagen achter slot en grendel. 

• Wij als vereniging maken geen gebruik van digitale direct marketing gericht aan 
leden of donateurs. 

• Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen 
verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 
 
Aldus verklaard namens Watersport Vereniging De Oude Horn door: 
 
 
 
 
 
 
Theo van Baal      Jacqueline Segeth 
(Voorzitter)       (Secretaris) 

 


