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Privacy
Dit is het privacy statement van Kanoclub Zeeland, gevestigd te Sluis de Piet 5, 4471 RE
Wolphaartsdijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen onder KvK nr. 40302760.
Website: www.kanoclubzeeland.nl, Email: info@kanoclubzeeland.nl

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulier. Wij hechten groot
belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de
voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Kanoclub Zeeland is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je
persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt,
met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy
statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Heb je na het lezen van dit document nog vragen ? Neem dan contat met ons op.

Overzicht persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:


Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoon- / gsm nummer, en emailadres.



Leeftijd, geslacht.



Financiële gegevens (contributie).

Doelen van de verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze club:


Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen



Het afhandelen van je contributie bijdrage



Het versturen van informatie met betrekking tot de activiteiten die wij als club organiseren
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Het versturen van informatie met betrekking tot overige zaken die direct in relatie staan met
onze Club.



Versturen van KCZ Peddelblad, versturen van informatie (planning en realisatie van tochten)
via sociale media (o.a. Facebook, Messenger, Whatsapp).



Versturen van nieuwsbrieven en overige informatie met betrekking tot de kano- en/of kajak
sport.



Het in contact brengen met andere leden in onze club.

Rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:


Het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust.



Het verwerken van je lidmaatschap incl. bijbehorende financiële verplichtingen.



De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor de
specifieke doeleinden. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die
wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van het
lidmaatschap van Kanoclub Zeeland. Als het lidmaatschap beëindigt bewaren wij de gegevens
gedurende minimaal de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming, tenzij
wij hiertoe verplicht zijn vanuit wettelijke grondslagen of rechterlijke uitspraak.

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website
Inzien, corrigeren of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kanoclubzeeland.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen je een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel
mogelijk op je verzoek en zullen dit schriftelijk bevestigen.
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Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te
beveiligen. Wij gaan hierbij uit van de maatregelen die op basis van de stand van de techniek en
middelen redelijkerwijs van ons mogen worden verwacht.

Wijzigingen van het Privacy Statment
Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen.

Contact
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie via info@kanoclubzeeland.nl.
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