
PRIVACYVERKLARING INZAKE DE AVG voor LEDEN/PASSANTEN 
“Zeil- en Motorboot vereniging Deventer” 

Voor de leden van de Vereniging “Zeil- en Motorboot vereniging Deventer” (ZMvD), 

In dit document geven wij u informatie hoe onze Vereniging omgaat met uw persoonlijke 
gegevens, die wij in het kader van onze leden-/passantenadministratie gaan ontvangen. 

Onze contactgegevens 

U kunt ons bereiken via het emailadres: secretaris@jachthavendeventer.nl  

Onze ledenadministratie 

Ten behoeve van onze Vereniging registreren wij uw gegevens i.v.m. het goed kunnen 
informeren en factureren. 

Uw persoonsgegevens 

Deze hebben wij nodig om u te kunnen voorzien van berichten en u te kunnen bereiken. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en 
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis 
kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben de betrokken functionarissen een 
geheimhoudingsplicht. 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om de leden/passantenadministratie te 
vullen. Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens niet zonder toestemming aan 
derden door. 

Welke gegevens verwerkt wij en voor welk doel 

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht 

b) adresgegevens eventueel postadres 

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) 

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv 

social media accounts 

ZMvD verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het 
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. 
certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde 
informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, 

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van 
nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ZMvD; 

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het 
lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af 
te wikkelen. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben. Uiterlijk zeven jaar 
nadat het lidmaatschap is geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit 
kader hebben ontvangen. 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ZMvD passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ZMvD gebruik van diensten van 

derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 
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Wat zijn uw rechten? 
U bent ons lid. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet 
ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 

e) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. 
Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos. 

f) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie 
hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij 
uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens correct zijn. 

g) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben 
geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard 
voldoen wij in dat geval aan uw verzoek. 

h) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens 
gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit 
laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen. 

i) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. 
Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

j) Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u 
over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in 
het gebruik? 

Het opstellen van een goede ledenadministratie is nodig om u te kunnen voorzien van alle 
informatie van onze Vereniging “Zeil- en Motorboot vereniging Deventer” door het jaar heen. 

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen 
oplegt in het gebruik hiervan, kunnen wij u wellicht niet meer voorzien van alle nodige 
informatie. Wij zullen u hier dan op wijzen en aangeven wat de consequenties hiervan voor 
u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen administratie voeren en u 
niet informeren. 

Heeft u vragen of klachten? 
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw 
persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen onze 
Vereniging wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem 
hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden. 

Indien u klachten heeft over de wijze waarop onze Vereniging met uw persoonsgeven is 
omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met het Bestuur 
van de Vereniging “Zeil- en Motorboot vereniging Deventer”. Wij beloven u dat deze klacht 
onze aandacht krijgt. 

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens 
zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 
Zeil- en Motorboot vereniging Deventer is als volgt te bereiken:  
Postadres: Postbus 717, 7400 AS  Deventer 
Vestigingsadres: Rembrandtkade 195, 7412 HL Deventer 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40650020 
Telefoon: 06-51597716 
E-mailadres: secretaris@jachthavendeventer.nl  
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