Privacy‐beleid Bavaria Zeilclub
Datum: 28 mei 2018
A.

ALGEMEEN

A.1. DOEL VAN DIT PRIVACY‐BELEID
Dit privacy‐beleid is bedoeld om een algemeen "raamwerk" te omschrijven, voor hoe de Bavaria Zeilclub
met persoonsgegevens omgaat.
A.2. DE OMVANG VAN DIT PRIVACY‐BELEID
De omvang van dit privacy‐beleid strekt zich uit over de Bavaria Zeilclub en de persoonsgegevens
waarvoor de Bavaria Zeilclub is aan te merken als verantwoordelijke.
Het gaat daarbij om de volgende soorten persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van leden en relaties. Een uitwerking van de type persoonsgegevens die door
de Bavaria Zeilclub worden verwerkt zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten.
A.3. GEBRUIKTE BEGRIPPEN
In de Bijlage Begrippen zijn de relevante begrippen uit de privacywetgeving omschreven die in dit
privacy‐beleid worden gebruikt.
B.

WETTELIJK KADER

B.1. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Op het gebruik ("bewerken") van persoonsgegevens door de Bavaria Zeilclub is per 25 mei 2018 de
Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
Vanaf die dag vervangt de AVG de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp").
De AVG is van toepassing op het “geautomatiseerd” verwerken van persoonsgegevens.
De Bavaria Zeilclub heeft op grond van de AVG als “verantwoordelijke” bepaalde verplichtingen rond
het verwerken van de persoonsgegevens.
De personen om wiens gegevens het gaat (de leden) hebben op grond van de AVG bepaalde rechten
wat betreft het verwerken van hun persoonsgegevens.
In dit beleid wordt in algemene bewoordingen omschreven wat die verplichtingen en rechten zijn.
C.

BASISBEGINSELEN

C.1. ALGEMEEN
In het algemeen geldt dat “zorgvuldig” met persoonsgegevens moet worden omgegaan.
De vrijwilligers van de Bavaria Zeilclub moeten zich daarom, bij het gebruiken van persoonsgegevens
tijdens hun werkzaamheden, bedenken dat de privacyregels van de AVG in acht worden genomen.
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C.2. VERZAMELEN, ONTVANGEN EN INTERN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het verzamelen van persoonsgegevens, het ontvangen van persoonsgegevens van aspirant leden en
het verder intern verwerken daarvan, binnen de Bavaria Zeilclub, wordt door de Bavaria Zeilclub een
afweging gemaakt of dat mag, en zo ja, hoe ver het gebruik kan gaan.
Daarbij wordt minimaal rekening gehouden met de volgende vragen (zie Bijlage Begrippen):





Is er een “grondslag/rechtsgrond” om de persoonsgegevens te verzamelen, te ontvangen en te
gebruiken? Er moet voor iedere verwerking een grondslag/rechtsgrond zijn.
Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verzameld, ontvangen en verwerkt?
De doeleinden moeten duidelijk zijn.
Is het noodzakelijk om de persoonsgegevens te verzamelen, te ontvangen en verder te verwerken
voor de vastgestelde doeleinden?
Als het niet noodzakelijk is voor die doeleinden of voor verenigbare doeleinden, dan zouden de
gegevens niet moeten worden verzameld, ontvangen of verwerkt.

Waar nodig voert de Bavaria Zeilclub een privacy‐toets uit om antwoord te geven op de bovenstaande
vragen (zie ook C3).
C.3. OVERZICHT VERWERKINGEN
De Bavaria Zeilclub houdt in een register van verwerkingsactiviteiten bij welke persoonsgegevens zij
verwerkt, voor welk doel gegevens worden verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag de
gegevens worden verwerkt.
De bewerkingen van Persoonsgegevens in de ledenadministratie worden automatisch geregistreerd in
de website en zijn door de Secretaris op elk moment te tonen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
C.4. GEHEIMHOUDING
Vrijwilligers van Bavaria Zeilclub houden de persoonsgegevens geheim en gebruiken deze alleen in het
kader van hun werkzaamheden voor de Bavaria Zeilclub.
Zij verbinden zich hier door middel van een Overeenkomst Geheimhouding Persoonsgegevens
schriftelijk toe richting de Bavaria Zeilclub.
C.5. DATAKWALITEIT
Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk juist, volledig en up‐to‐date gehouden.
C.6. PRIVACY BY DESIGN EN BY DEFAULT
Privacy by design houdt samengevat in dat waar mogelijk rekening wordt gehouden met de
bescherming van persoonsgegevens en dat er wordt gezorgd voor data‐minimalisatie en voor naleving
van de privacyregels.

Pagina 2 van 7

Privacy‐beleid Bavaria Zeilclub
Privacy by default houdt samengevat in dat ervoor wordt gezorgd dat als uitgangspunt alleen
noodzakelijke persoonsgegevens worden gebruikt, dit gezien de hoeveelheid persoonsgegevens, de
manier waarop zij worden gebruikt, de termijn waarbinnen ze worden opgeslagen en de
toegankelijkheid daarvan.
De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de persoonsgegevens als uitgangspunt niet zonder dat een
vrijwilliger van Bavaria Zeilclub daaraan te pas komt aan een onbeperkt publiek beschikbaar wordt
gesteld door, bijvoorbeeld op het internet.
C.7. EXTERN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Als uitgangspunt geldt dat de Bavaria Zeilclub de persoonsgegevens alleen voor zichzelf gebruikt.
In bepaalde gevallen kan het echter noodzakelijk zijn persoonsgegevens aan externe partijen door te
geven.
De vereniging heeft met de externe partijen een “Verwerkersovereenkomst” afgesloten.
De Externe partijen waar de vereniging nu mee te maken heeft zijn:
‐
‐

Een drukkerij voor het afdrukken en versturen van clubbladen;
Een webhostingsbedrijf voor het beheren van de website.

Bij het doorgeven van de persoonsgegevens aan externe partijen wordt afgewogen of dat kan en zo ja,
onder welke voorwaarden:





Is de externe partij aan te merken als een “verwerker” die uitsluitend handelt in opdracht van de
Bavaria Zeilclub bij het in ontvangst nemen en gebruiken van persoonsgegevens?
Dan worden er in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt met een dergelijke partij over
hoe ze met de persoonsgegevens omgaan.
Dergelijke partijen mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Is de externe partij zelf aan te merken als “verantwoordelijke. Dan moet worden getoetst of het
doorgeven van persoonsgegevens aan deze externe partij overeenstemt met de vastgestelde
doeleinden, welke persoonsgegevens daar noodzakelijk voor zijn en of er een grondslag is voor het
doorgeven van de gegevens. Waar mogelijk worden afspraken vastgelegd over de uitwisseling van
de persoonsgegevens.

C.8. BEVEILIGING EN DATALEKKEN
Persoonsgegevens worden technisch en organisatorisch beveiligd op een passende manier, rekening
houdend met de aard van de gegevens, de risico’s van het gebruik van de persoonsgegevens, de kosten
van beveiliging en de stand van de techniek.
De Bavaria Zeilclub heeft de website ondergebracht bij een gerenommeerd en professioneel
hostingbedrijf.
Alle PC’s en Laptops waar persoonsgegevens mee worden verwerkt zijn beveiligd met professionele
firewalls en virusscanners.
Als zich datalekken voordoen waarbij persoonsgegevens zijn betrokken, worden deze, als dat nodig is,
gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken personen.
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Geconstateerde datalekken worden bijgehouden in een Register inbreuken en datalekken.
C.9. BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld en daarvoor een wettelijke verplichting heeft.
De bewaartijd van de persoonlijke informatie van een lid is:
‐
Zolang het lidmaatschap met de vereniging duurt;
‐
Na beëindiging van het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar zal de persoonlijke
informatie worden geanonimiseerd en gedurende de periode dat de wettelijke verplichting geldt
worden bewaard;
‐
De wettelijke verplichting voor NAW‐gegevens op een factuur ten behoeve van de inning van het
lidmaatschapscontributie is 7 jaar.
C.10. RECHTEN VAN DE PERSONEN
De personen om wiens persoonsgegevens het gaat kunnen met betrekking tot hun persoonsgegevens
bepaalde rechten richting de Bavaria Zeilclub uitoefenen.
Personen hebben op grond van de wet AVG de volgende rechten met betrekking tot hun
persoonsgegevens:













Om inzage te hebben van eigen persoonsgegevens op de website;
Om informatie te ontvangen over verwerking van hun persoonsgegevens door de Bavaria Zeilclub;
Om incorrecte persoonsgegevens te corrigeren of te laten corrigeren;
Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden
verzameld en / of gebruikt;
In bepaalde gevallen om verwijdering te vragen van hun persoonsgegevens;
In bepaalde gevallen om “beperking” te vragen van hun persoonsgegevens;
In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van hun
persoonsgegevens;
Om, als eenmaal toestemming is gegeven voor het gebruik de persoonsgegevens, die toestemming
weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van die persoonsgegevens door
de vereniging;
Wanneer persoonsgegevens door het lid zijn aangemaakt en daarvoor toestemming is gegeven
voor het uitvoeren van de overeenkomst, dat deze gegevens in een gestructureerd en gangbaar
format mee te krijgen zijn en als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij
over te laten dragen;
Om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om de rechten uit te oefenen, kan men contact opnemen met de vereniging via de contactgegevens die
staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”
In bepaalde gevallen mag de Bavaria Zeilclub een verzoek afwijzen, bijvoorbeeld als de persoon verzoekt
om verwijdering van bepaalde persoonsgegevens, maar deze nog moeten worden bewaard ten behoeve
van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst.
De Bavaria Zeilclub laat de persoon dit dan weten en zal waar het van toepassing is een nadere
toelichting geven.
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C.11. INFORMEREN PERSONEN
De personen worden waar nodig geïnformeerd omtrent het gebruik van hun persoonsgegevens, door
middel van een privacyverklaring.
D. KLACHTEN
Wanneer een persoon om wiens persoonsgegevens het gaat een vraag, verzoek of klacht heeft over het
gebruik van zijn of haar persoonsgegevens, kan de persoon daar een vraag, verzoek of klacht over
indienen bij Bavaria Zeilclub via secretariaat@bavariazeilclub.nl.
Het secretariaat van de vereniging zal binnen 1 maand op de vraag, verzoek of klacht reageren.
Binnen de vereniging is een werkprocedure hoe met vraag, verzoek of klacht wordt omgegaan.
Als de vereniging de vraag, verzoek of klacht niet kan afhandelen, dan kan een persoon het recht
hebben om de rechter te vragen een beslissing te nemen of de Autoriteit Persoonsgegeven te vragen
om bemiddeling.
E. Wijzigingen
Kan de vereniging het privacy‐beleid aanpassen?
Ja, het privacybeleid is van 28 mei 2018. We behouden ons het recht voor het privacy‐beleid aan te
passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij de leden daarvan op de hoogte brengen,
door bijvoorbeeld de leden een email‐bericht te sturen of een duidelijke vermelding op de website te
plaatsen.
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BIJLAGE BEGRIPPEN
Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens (informatie) met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Verantwoordelijke
De “verantwoordelijke” is de partij die bepaalt wat er met de persoonsgegevens gebeurt en hoe dat
gebeurt.
Betrokkene
Een “betrokkene” is een persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
Verwerking
Een “verwerking” is een handeling met de persoonsgegevens.
Daaronder valt onder andere: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden,
combineren, afschermen, wissen of vernietigen.
Geautomatiseerd
Geautomatiseerd is kort gezegd het verwerken via een computer of ander elektronisch apparaat zoals
een smartphone, tablet, digitale camera of via een server.
Grondslag/rechtsgrond
Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt omdat die noodzakelijk is voor de uitvoering van een
(lidmaatschaps)overeenkomst (artikel 6 lid 1b AVG). Zo verwerkt de Bavaria Zeilclub gegevens om de
ledenadministratie te kunnen voeren (waaronder het innen van contributie), activiteiten en
evenementen te organiseren, om leden te faciliteren met elkaar in contact te komen via het forum en
om informatie te verstrekken over verenigingsaangelegenheden via ons clubblad de ‘Langszij’.
Ook verwerkt de Bavaria Zeilclub persoonsgegevens omdat daar een gerechtvaardigd belang voor
bestaat (artikel 6 lid 1f AVG). Dat zie hoofdzakelijk op foto‐ en beeldmateriaal welke wordt gemaakt
tijdens wedstrijden en evenementen die door de Bavaria Zeilclub worden georganiseerd. Het belang
daarbij is het promoten van de Bavaria Zeilclub en aan een breder publiek verslag willen doen van de
georganiseerde evenementen. Uiteraard kan bezwaar worden gemaakt tegen het publiceren van foto’s.
Als leden zelf beeld‐ en tekstmateriaal ter beschikking stellen wordt er vanuit gegaan dat deze
gepubliceerd mogen worden zonder specifieke toestemming.
Doelen
De Bavaria Zeilclub heeft tot doel: de bevordering van de watersport met zeiljachten van het merk
Bavaria.
De Bavaria Zeilclub zal het doel onder meer bereiken door:
‐
Het organiseren van evenementen en vriendschappelijke wedstrijden;
‐
Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;
‐
Het onderhouden en bevorderen van contacten tussen leden;
‐
Al hetgeen te doen dat tot het verwezenlijken van het doel kan bijdragen.
Om de bovenstaande doelen te kunnen realiseren worden persoonsgegevens van leden en relaties
overgenomen.
Pagina 6 van 7

Privacy‐beleid Bavaria Zeilclub
Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Om het mogelijk te maken een account aan te maken en het account te beveiligen;
Om elektronische bevestigingen van de registratie en / of de bestelling te kunnen versturen;
Om de (leden)administratie te kunnen voeren;
Controle op rechtmatigheid van het lidmaatschap;
Om met leden te kunnen communiceren, zoals bij vragen, verzoeken of klachten;
Voor de ledenlijst, al of niet voorzien van een persoonlijke foto op de website;
Voor het plaatsen van berichten en foto’s op het forum van de website;
Voor het verzenden van het clubblad;
Innen jaarlijkse contributie en bijdrage van Relaties;
Verwerken betalingen, voor facturatie en het bijhouden van de (financiële)administratie;
Deelname door leden aan evenementen;
Vastleggen van persoonlijke dieetwensen bij gezamenlijke diners bij evenementen.
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