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Waarom deze verklaring?  
Deze privacyverklaring van Marine Zeilvereniging “De Boet” (Hierna: “MZV-DB” of “de 
vereniging”) vloeit voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze 
verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die u als lid, erelid, donateur of andere 
geïnteresseerde, bewust of onbewust met de vereniging deelt. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij in deze verklaring 
voor u uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.  
 
Waarom verwerkt MZV-DB persoonsgegevens? 
MZV-DB verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag van de AVG: 

 Noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van de rechten en plichten van de 
vereniging volgens haar statuten en huishoudelijk regelement. 

 
Indien u lid bent/wordt van de vereniging of om andere redenen persoonsgegevens aan de 
vereniging verstrekt, geeft u nadrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens, in 
overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze 
privacyverklaring door te lezen en te bewaren bij uw eigen administratie. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:  
Marine Zeil Vereniging “De Boet”, gevestigd te Jachthavenweg 1, 2172JX Sassenheim, 
ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Leiden onder nr. 28100965. 
De secretaris is bereikbaar via deboet@hotmail.com . 
 
Welke persoonsgegevens vragen we en met welk doel? 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde 

doeleinden. 

Persoonsgegevens: 
1. Voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, geslacht; 
2. Adresgegevens; 
3. Telefoonnummer(s), e-mail adres(sen); 
4. Lidmaatschap gegevens; status, lid of donateur, ingangs- en opzeggingsdatum; 
5. Contributiegegevens, betaald ja/nee; 
6. Vaarbewijsgegevens (zeildiploma’s en introductie sloep varen); 
7. Vrijwilliger voor het organiseren en/of het uitvoeren van werkzaamheden voor MZV-DB; 
8. Overige persoonsgegevens, bijv. Identiteitsbewijs gegevens/pasfoto voor toegang tot 

beveiligde gebouwen en terreinen. (Incidenteel en worden niet bewaard). 
Doel: 

MZV-DB gebruikt genoemde persoonsgegevens voor: 
1. Het bijhouden van de ledenadministratie, het innen van contributie voor de financiële 

administratie; 
2. Het bijhouden van een cursusadministratie; 
3. Het actueel houden van de lijst van vrijwilligers (uitvoerenden); 
4. Het toe kunnen laten van leden tot het afgeschermde deel van de website van MZV-DB; 
5. De toelating van leden tot het reserveringssysteem om boten te kunnen reserveren; 
6. Communicatie naar de leden hetzij schriftelijk, per e-mail en indien nodig per telefoon; 
7. Controle op rechtmatigheid (vaarbevoegdheid, contributie en evt. huurbetaling) van het 

gebruik van verenigingsmiddelen door haar leden; 
8. Informeren van leden die een vaarreservering hebben gemaakt over o.a. riskante 

weersgesteldheden, afgelastingen en annuleringen; 
9. Ingeval van calamiteiten hulporganisaties en evt. huisgenoten kunnen informeren; 
10. Het kunnen deelnemen aan evenementen waarvoor aanvullende persoonsgegevens 

nodig zijn voor toelating tot gebouwen en terreinen (o.a. legitimatie). 
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Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een Database, in beheer bij de secretaris en 
penningmeester van de vereniging. Een beperkte extractie hiervan is beschikbaar op locatie “De 
Boet”, het clubhuis van de vereniging op Jachthaven Jonkman te Sassenheim, voor de dagelijkse 
bedrijfsvoering: verenigingsmateriaal beheren, uitgeven en innemen en het bijhouden van het 
boten-reserveringssysteem. 
 

Hoe kunt u informatie vragen, wijzigingen, correcties of verwijdering doorgeven of 

bezwaar maken?  

U kunt contact opnemen met de secretaris per e-mail: deboet@hotmail.com voor:  
a. Meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens van u verwerken; 
b. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
c. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 
d. Correctie, beperking, of verwijdering van uw persoonsgegevens; 
e. Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door MZV-DB. 

Houdt uw verstrekte persoonsgegevens actueel en geef wijzigingen zo spoedig mogelijk door. 
 
Hoe Beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

MZV-DB heeft technische, procedurele en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens veilig te stellen en te houden. 
 
Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden? 

MZV-DB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij op wettelijk gezag, en maakt 
geen gebruik van diensten van derden voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Uw persoonsgegevens en de nieuwsbrief? 
De vereniging publiceert verslagen en foto’s van diverse club-evenementen in haar periodieke 
nieuwsbrief en op onze website. Personen kunnen daarop herkenbaar zijn. U kunt tegen 
plaatsing/publicatie van beeldmateriaal nadrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen.  
 
Wat als er sprake is van een “Datalek”? 
Hiervan is sprake bij een inbreuk op onze database. Ook indien privacy schendingen bewust of 
onbewust vanuit onze bestanden met uw persoonsgegevens worden geconstateerd of gemeld 
zal het bestuur van MZV-DB u hiervan in kennis stellen en maatregelen treffen ter voorkoming 
van vervolg. Het bestuur zal beslissen of van de inbreuk melding gemaakt moet worden bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de 
lidmaatschapsovereenkomst, tenzij door wetgeving verplicht. 
 
Hoe blijft de privacyverklaring actueel? 

MZV-DB houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen m.b.t. de AVG en de adviezen die de 
Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt. Dit kan aanleiding zijn dat de vereniging de 
privacyverklaring wijzigt en een nieuwe versie publiceert op onze website www.deboeten.info  
U wordt verzocht deze website regelmatig te raadplegen waarbij een gewijzigde 
privacyverklaring in de nieuwsrubriek onder uw aandacht zal worden gebracht. 
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