Privacybeleid Zeil-3-daagse
(Laatst herzien op 1 februari 2018)

1. Definities
In dit document wordt verstaan onder:
a. privacybeleid: dit privacybeleid;
b. gebruiker: iedere gebruiker van de website;
c. aanmelder: de gebruiker die zich middels de website aanmeldt of doet aanmelden voor deelname
aan de ‘Zeil-3-daagse’;
d. verantwoordelijke: de Vereniging Zeeverkenners Canisius, met KvK-nummer 50734296;
e. website: de website onder www.zvcanisius.nl, alsmede www.zeil3daagse.nl.
2. Toepassingsbereik
De bepalingen uit dit privacybeleid zijn niet van toepassing op de verhouding tussen de gebruiker die lid
is van de Vereniging Zeeverkenners Canisius en de verantwoordelijke, voor zover die verhouding niet
rechtstreeks in verband staat met deelname aan de ‘Zeil-3-daagse’.
3. Algemeen
3.1. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar
gebruikers verwerkt.
3.2. De persoonsgegevens die in ieder geval door verantwoordelijke worden verwerkt zijn de naam,
het telefoonnummer en het e-mailadres van de aanmelder.
3.3. Verantwoordelijke verwerkt voorts de volgende (facultatieve) persoonsgegevens van de
aanmelder indien de aanmelder ervoor gekozen heeft die gegevens via de website aan
verantwoordelijke te verstrekken:
a. het adres (met postcode);
b. een tweede telefoonnummer;
c. de geboortedatum;
d. het geslacht;
e. andere persoonsgegevens die de aanmelder vrijwillig verstrekt, welke hij met het oog op een
goed verloop van zijn deelname aan de ‘Zeil-3-daagse’ noodzakelijk acht.
4. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
4.1. Verantwoordelijke verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van gebruikers die aanmelder zijn.
4.2. Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gebruiker
de persoonsgegevens aan verantwoordelijke heeft verstrekt, te weten een goed verloop van de
aanmelding voor en (potentiële) deelname aan de ‘Zeil-3-daagse’ en de daarmee verband
houdende activiteiten.
4.3. Verantwoordelijke gebruikt de persoonsgegevens om de aanmelder nieuwsbrieven toe te
zenden, tenzij aanmelder aan verantwoordelijke kenbaar heeft gemaakt geen prijs te stellen op
het ontvangen van nieuwsbrieven.
5. Minderjarigen
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Verantwoordelijke vraagt via de website expliciet toestemming aan de aanmelder om de door aanmelder
verstrekte gegevens te mogen verwerken. Indien de aanmelder jonger is dan 16 jaar, heeft de aanmelder
toestemming van zijn ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan
verantwoordelijke. De ouder of voogd kan de toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken
te allen tijde intrekken.
6. Doorgifte aan derden
Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de aanmelders niet aan derden doorgeven, tenzij
verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties.
7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
7.1. De aanmelder heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van
zijn persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
7.2. Indien de aanmelder jonger is dan 16 jaar, kunnen deze rechten voorts door zijn ouder of voogd
worden uitgeoefend.
7.3. Indien de aanmelder van een van zijn rechten zoals bedoeld in dit artikel gebruik wil maken, of
indien de gebruiker vragen heeft over dit privacybeleid, kan de aanmelder verantwoordelijke
bereiken door een e-mail te sturen naar zeil3daagse@zvcanisius.nl.
8. Bewaartermijn
8.1. Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van ten hoogste 48
maanden na de verstrekking van de persoonsgegevens door de aanmelder, tenzij
verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer
te bewaren.
8.2. Verantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens van aanmelder niet nadat het
verantwoordelijke bekend is geworden dat aanmelder de leeftijd van 15 jaren heeft bereikt,
aangezien de aanmelder in dat geval niet langer aan de ‘Zeil-3daagse’ kan deelnemen.
9.

Beveiliging
9.1. Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens van aanmelders te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking,
waaronder het gebruik van SSL-verbindingen en AES-256-encryptie.
9.2. Niet-digitale gegevensdragers die persoonsgegevens bevatten, verblijven uitsluitend in ruimtes
die slechts voor (medewerkers van) verantwoordelijke toegankelijk zijn.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op de
website bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze
pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 1 februari
2018.
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