
 
 
 

PRIVACYVERKLARING
 
Privacyverklaring van de Watersportvereniging Sliedrecht gevestigd te Sliedrecht en ingeschreven in 
het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321059. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die 
u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijfformulier of eventuele media. Als vereniging hechten 
wij groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij als 
bestuur bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij 
zijn verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en verantwoorde wijze worden 
verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 
1. Gebruik van persoonsgegevens 
In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke onderstaande gegevens wij verwerken en voor welk 
doel: 
a. Voor- en achternaam 
b. Geboortedatum 
c. Geboorteplaats 
d. Functie 
e. Adresgegevens 
f. Telefoonnummer 
g. E-mailadres 
 
2. Bovengenoemde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende 
doeleinden: 
a. Het bijhouden van de ledenadministratie/ligplaatsen. 
b. Het in rekening brengen van het lidmaatschap/liggeld. 
c. Contact met u op te nemen of te onderhouden 
 
3.  Wijzigingen informatie en bezwaar 
Voor verdere informatie omtrent beveiliging persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het 
secretariaat: secretaris@wvsliedrecht.nl 
a. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring. 
b. Inzage in de persoonsgegevens die de vereniging voor u verwerkt. 
c. Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de vereniging. 
 
4. Beveiliging van uw gegevens 
De vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacyverklaring genoemde 
doeleinden en deze niet langer bewaren dan noodzakelijk. De vereniging zal de integriteit 
persoonsgegevens op een passende manier veiligstellen. De vereniging zal uw gegevens niet aan 
derden verstrekken tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 
 
5.  Overige 
Voor activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden kunnen foto’s geplaatst worden op de 
website. Deze foto’s zullen uitdrukkelijk gebruikt worden voor de website en niet aan derden 
overhandigd worden. 
 
 
Het bestuur 
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