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Privacy Statement
Algemeen
Om diensten aan haar leden beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat WSV “de
Greft”(hierna te noemen de Greft), persoonsgegevens van haar leden verwerkt. De Greft
respecteert de privacy van haar leden en zorgt er voor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk
worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden
verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u hebt.
Welke gegevens worden door de Greft verwerkt?
De gegevens die door de Greft worden verwerkt bestaan louter uit gegevens die u zelf invult in
formulieren op de website of anderszins. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals NAWgegevens, e-mail, enz.) als ook gegevens die in verband staan met de door de Greft aan u geboden
faciliteiten (naam boot, soort ligplaats, lengte boot enz.)
Wat doet de Greft met uw gegevens?
Het enige doel van het verwerken van uw gegevens is ons in staat te stellen u op een zo vriendelijk en
efficiënt mogelijke manier gebruik te laten maken van de door de Greft aangeboden diensten en u op
de hoogte te kunnen brengen van activiteiten die tot doel hebben het verenigingsgevoel uit te dragen
en te bevorderen.
Eventueel aangeleverde persoonsgegevens worden alleen voor hiervoor genoemde doelen
verwerkt. De Greft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking
van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan
een wettelijke plicht.
Beveiliging
De Greft heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking,
o.a. een geheimhoudingsplicht voor functionarissen die vanuit hun functie binnen de vereniging
toegang hebben tot voornoemde gegevens.
Voor het verspreiden van fotomateriaal op de website of anderszins, geldt dat alleen foto’s worden
verspreid van leden die daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Alle leden zullen hiervoor
per Email worden benaderd en hen wordt gevraagd te reageren als ze deze toestemming niet
verlenen.
Data lek
Bij een eventueel data lek, zullen de leden en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na
constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van
rechten van betrokkenen, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld (art.
33.1).
In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een
registratie bijhouden. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking
van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan
secretaris@degreft.nl
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