Privacy-verklaring 28 augustus 2019
In het kader van de invoering van Europese wetgeving omtrent de verwerking van
persoonsgegevens heeft KWV Frisia deze verklaring opgesteld. KWV Frisia vindt het
belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en u te informeren over
de wijze waarop KWV Frisia met deze gegevens omgaat, en wie toegang heeft tot deze
gegevens.
1. Algemeen
KWV Frisia verwerkt persoonsgegevens van haar leden, en deelnemers aan wedstrijden,
trainingen en evenementen.
Beveiliging persoonsgegevens
KWV Frisia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. KWV Frisia
zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, en
dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Persoonsgegevens
worden niet buiten de EU opgeslagen. Bestanden met persoonsgegevens zijn niet
toegankelijk zonder authenticatie.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens die KWV Frisia in haar bezit heeft zullen nooit gebruikt worden voor
commerciële doeleinden, of aan derden worden verstrekt, tenzij de vereniging wettelijk
verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht KWV Frisia te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij
KWV Frisia op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, of te
verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw
gegevens verwijderd worden, zal de KWV Frisia deze verwijdering doorgeven aan alle
andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. U
kunt dan geen lid meer zijn van onze vereniging.
Wijziging van het privacy beleid
KWV Frisia past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op
de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden
opgenomen. KWV Frisia raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal KWV Frisia er alles aan doen u per e-mail en
via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u
contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Eelco Fokkema, secretaris
E-mail:
bestuur@kwvfrisia.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de wet AVG heeft u bovendien het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Website/nieuwsbrieven/verwerkersovereenkomsten
De website van KWV Frisia is voorzien van een SSL certificaat, zodat door u ingevulde
gegevens alleen over een beveiligde verbinding gaan.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van KWV Frisia. Andere websites kunnen hun eigen
privacybeleid hanteren. KWV Frisia raadt u aan om voor het gebruik van andere websites
altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
KWV Frisia heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de bouwer van haar website.
De bouwer verklaart hierin onder meer dat zij de persoonsgegevens die KWV Frisia via
haar website voor inschrijvingen verwerkt, niet zal gebruiken, dan wel verstrekken aan
derden, en afdoende zal beveiligen.
Toegang tot persoonsgegevens in de database achter de website database, hebben alleen
de leden van het bestuur van KWV Frisia, en bovengenoemde verwerker. Hierin bevinden
zich alleen gegevens die via de aanmeld-formulieren zijn versterkt. Dus niet de
ledenadministratie.
Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt KWV Frisia gebruik van een mailing-provider,
die wordt verzorgd door een Nederlands bedrijf. Met deze applicatie worden alleen emailadressen gedeeld, en geen andere persoonsgegevens. Met deze verwerker heeft KWV
Frisia eveneens een verwerkersovereenkomst afgesloten. De verwerker verklaart hierin
onder meer dat zij de persoonsgegevens die KWV Frisia verstrekt, niet zal gebruiken, dan
wel verstrekken aan derden.
Foto- of videomateriaal
KWV Frisia kan foto- of videomateriaal vervaardigen van evenementen/wedstrijden of
trainingen ter promotie van de vereniging en verslaglegging. Dit materiaal kan worden
gepubliceerd op de website of andere media. Het kan voorkomen dat hier herkenbare
personen op zichtbaar zijn. Voor minderjarigen zal toestemming van de ouder/voogd
worden gevraagd alvorens tot publicatie over te gaan. U kunt altijd bezwaar maken tegen
publicatie van dergelijk materiaal. KWV Frisia zal dit materiaal dan verwijderen.
Datalek

KWV Frisia streeft er naar dat persoonsgegevens nooit in verkeerde handen kunnen
vallen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zal KWV Frisia betrokkenen daarvan op
de hoogte stellen, en indien vereist, het incident melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
2. Specifiek voor Leden
Algemeen
Leden geven bij aanmelding als lid hun naam, adres, telefoonnummer, email-adres,
geboortedatum, geslacht, IBAN-nummer, type watersport en type boot op. Bij aanmelding
via de website wordt in verband met het beveiligen van de website ook tijdelijk het IPadres van de aanmelding opgeslagen.
KWV Frisia bewaart bovenstaande gegevens in een database, gedurende het
lidmaatschap van de persoon.
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens binnen 3 maanden uit
de database verwijderd, tenzij toestemming is verkregen de gegevens te bewaren voor
uitnodigingen in de toekomst.
KWV Frisia kan en mag deze persoonsgegevens gebruiken om haar leden te informeren
over activiteiten binnen en rond de vereniging (bv middels elektronische nieuwsbrief), voor
haar financiële administratie, waaronder het innen van contributie en versturen van
facturen, voor de ledenadministratie, en aanmelding bij het watersportverbond.
Voor het aanmelden van minderjarige jeugdleden is schriftelijke toestemming van de
ouder/voogd vereist volgens de wet AVG. Aanmelding van minderjarige leden kan via de
website, echter KWV Frisia zal daarna een toestemmingsformulier voorleggen aan de
ouder/voogd voor schriftelijke toestemming. Dit formulier wordt door KWV Frisia bewaard
in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte in haar clubhuis.
Toegang tot de ledenadministratie
Toegang tot de ledenadministratie-database hebben uitsluitend de leden van het bestuur
van KWV Frisia, en de uitvoerder/ster van de ledenadministratie. De persoonsgegevens
van leden worden gedeeld met het overkoepelende watersportverbond.

3. Specifiek voor deelnemers aan wedstrijden/evenementen/training
Algemeen
Inschrijving voor deelname aan wedstrijden/evenementen en training verloopt normaliter
via de website. Deelnemers verstrekken hiertoe persoonsgegevens aan KWV Frisia. Het
gaat daarbij om naam, adres, telefoonnummer, email-adres, IBAN-nummer, boot-type en
zeilnummer, en IP-adres. Het IP-adres wordt opgeslagen in verband met beveiliging van
de website.
Bovenstaande gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een database die zich in een
beveiligde omgeving op de website van KWV Frisia bevindt. Toegang tot deze database

hebben de leden van het bestuur van KWV Frisia, leden van het betreffende
organiserende comité en de maker van de website.
Deelnemers gaan ermee akkoord dat KWV Frisia naam, woonplaats en type boot/klasse
en zeilnummer vermeld in haar deelnemerslijsten en uitslagen, en deze openbaar maakt
op haar website en eventuele andere media. Uitslagenlijsten worden tevens gearchiveerd.
De overige persoonsgegevens die zijn versterkt bij inschrijving worden gewist zo spoedig
mogelijk, en uiterlijk binnen 3 maanden, nadat het evenement is afgelopen, tenzij
toestemming is verkregen de gegevens langer te bewaren.

