
Privacyverklaring  Heerenveense Watersportvereniging Nannewijd (2018-1) 
 

De privacyverklaring van de H.W.N. (hierna te noemen de vereniging) verschaft informatie over 
persoonsgegevens van de leden van de vereniging en het gebruik van (email)adressen voor 

informatievoorziening aan de leden. 
 

Gegevensverwerking 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u 

uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.  
 

De gegevens worden gebruikt voor de registratie van de ligplaatsen in de havenboeken, voor de 

verwerking van de facturen in de boekhouding en voor de registratie van de openingen van de 
toegangshekken op de havens. Ook willen wij u graag op de hoogte houden van nieuwe 

ontwikkelingen middels verzending (via de post of email) van het Jaarboekje en Nieuwsbrieven. 
 

Als lid van de vereniging beschikken wij in de meeste gevallen over de navolgende persoonsgegevens 
ten behoeve van vorenstaande activiteiten: 

 Naam 

 Adres 

 Postcode 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 Emailadres 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens in de systemen 

geblokkeerd/verwijderd. 
 

Persoonsgegevens inzien en wijzigen 
U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging 

op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te 

verschaffen) en om uw gegevens te laten wijzigen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te 
identificeren. 

 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

De gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 

Beveiliging persoonsgegevens 

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing 

op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De 
vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 

privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 

Wijziging van het privacy beleid 

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
website van de vereniging zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden 

opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij 
belangrijke wijzigingen zal de vereniging u via de website informeren. 

 

Vragen 
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per email 

aan info@dehwn.nl 


