Privacy Statement
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze vereniging van groot belang. Uw
persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de
wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet
bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft.
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
NRV Het Galjoen verwerkt de volgende persoonsgegevens:
● naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
● geboortedatum, geslacht,
● roeispecifieke diploma’s,
● bankrekeningnummer.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:
● het opnemen van contact met leden en geïnteresseerden
● het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten zoals het lidmaatschap
● het mogelijk maken van onderling contact (mail, telefoon) tussen leden
● het sturen van vereniging gerelateerde informatie
● het organiseren van en uitnodigen voor bijeenkomsten, verenigingsactiviteiten
● het voeren van leden- en financiële administratie
● het uitvoeren van overige voor een sportvereniging gebruikelijke activiteiten.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van NRV Het Galjoen
dan kunt u een e-mail sturen aan secretaris@hetgaljoen.com ; of u kunt gebruik maken van de
afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die NRV Het Galjoen stuurt.
Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke
grondslagen geldt. NRV Het Galjoen hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van de
persoonsgegevens:
● in het kader van de totstandkoming en/of uitvoeren van een (lidmaatschaps)overeenkomst
● om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking)
● in verband met de gerechtvaardigde belangen van NRV Het Galjoen (bijvoorbeeld opslaan
gegevens mogelijk geïnteresseerden).
● In verband met de uitoefening en de verdediging van de rechten van NRV Het Galjoen
bijvoorbeeld bij geschillen.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
NRV Het Galjoen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij
de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de
naleving van de wettelijke vereisten.
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Uitwisseling van persoonsgegevens
● Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen NRV Het Galjoen
o NRV Het Galjoen kan uw persoonsgegevens uitwisselen met de bestuursleden en
commissieleden van de vereniging, of met andere leden (bijvoorbeeld penningmeester
en instructie- of toercommissie; ledenlijst)
o NRV Het Galjoen ziet er op toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van
gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
●

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten NRV Het Galjoen
o Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij
persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeeld is de KNRB.

●

Geen commercieel gebruik
o NRV Het Galjoen zal uw persoonsgegevens niet doorverkopen, noch verhuren, verdelen
of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden; tenzij met uw
voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.
Beveiliging van persoonsgegevens
NRV Het Galjoen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking
(onder andere sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met externe partijen met wie wij
persoonsgegevens delen zoals de KNRB; zijn de PC’s waarop de persoonsgegevens worden bewaard
beveiligd met software en een wachtwoord en worden papieren documenten achter slot en grendel
bewaard)
Bewaren van persoonsgegevens
NRV Het Galjoen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van
de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de specifieke
regelgeving vereist.
Website en beeldmateriaal
Op onze website www.hetgaljoen.com wordt door ons geen gebruik gemaakt van cookies of
vergelijkbare technieken.
Op onze website worden foto’s geplaatst van activiteiten van onze roeivereniging. Hiermee kunnen wij
onze activiteiten illustreren en de sfeer van onze vereniging weergeven. Wij zien er op toe dat de foto’s
niet aanstootgevend zijn en recht doen aan onze vereniging.
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Wilt u niet zichtbaar zijn op foto’s op onze website dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door een email te sturen aan secretaris@hetgaljoen.com .
Wij vragen u vriendelijk dit ook kenbaar te maken aan de desbetreffende personen op het moment dat
er wordt gefotografeerd.
Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van
uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Tenslotte
kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en /of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan:
secretaris@hetgaljoen.com of naar:
NRV Het Galjoen
Postbus 130
3620 AC Breukelen

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Tot slot
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update over ons Privacy beleid.
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact met ons op via
secretaris@hetgaljoen.nl

NRV Het Galjoen,
24 mei 2018
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