AVG & wsv.UNION
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Wsv Union heeft
daarom onderstaande tekst opgesteld om het beleid wat gevoerd wordt in deze, algemeen kenbaar te
maken.
Verwerking persoonsgegevens
Wsv. UNION zal de persoonsgegevens van de leden zorgvuldig en vertrouwelijk opslaan
en verwerken en passende maatregelen nemen ter bescherming tegen datalekken.
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de Watersportvereniging Union en
uitsluitend in het kader van de uitvoering van het lidmaatschap van de leden en de betrokkenen en alle
daarmee samenhangende activiteiten en/of verplichtingen. Dat betekent dat de verwerking wordt
uitgevoerd in verband met de hier omschreven doeleinden.

Het is de wsv. UNION niet toegestaan de persoonsgegevens:
 voor andere of verdergaande doeleinden te verwerken dan in het kader van het
(voorlopige) lidmaatschap van wsv. UNION is bepaald;
 zonder voorafgaande toestemming aan derden te verstrekken voor zover dat niet
is toegestaan op basis van de overeengekomen doeleinden en/of wettelijke
verplichtingen.
Het bestuur zal er zorg voor dragen dat zij de betrokkenen ten tijde van het aangaan van het (voorlopig)
lidmaatschap van wsv. UNION erop wijst dat:
 wsv. UNION de haar verstrekte persoonsgegevens administreert ten behoeve van
de hier genoemde doeleinden;
 wsv. UNION de persoonsgegevens ter uitvoering van de hier genoemde doeleinden
kan verstrekken aan sub-verwerkers en/of andere derden;
 het door wsv. UNION gehanteerde privacy beleid van toepassing is;
 de persoonsgegevens van de betrokkene ook na het einde van het lidmaatschap
door wsv. UNION worden bewaard als dat noodzakelijk is in verband met de hier
opgesomde doeleinden tenzij de betrokkene schriftelijk verzoekt deze te vernietigen.
 wsv Union alle gegevens van het (gewezen) lid ten minste na 180 dagen na afloop
van het lidmaatschap uit haar administratie zal verwijderen tenzij wettelijke
verplichtingen tot een langere bewaartermijn verplichten.
Aard en doel van de verwerking
De volgende persoonsgegevens worden door de wsv. UNION verwerkt:
 naam; voor- en achternaam
 geslacht
 geboortedatum
 adres
 land
 (mobiele) telefoonnummer(s)
 e-mailadres
 aanmeldingsdatum
 overige door de leden naar eigen inzicht of op verzoek aangeleverde gegevens;
Het doel van de verwerking is:









Het afsluiten van een (voorlopig) lidmaatschap;
Het voeren van de ledenadministratie van wsv. UNION;
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Het voeren van de administratie;
De verzending van het “INFO” magazine en dergelijke;
Mogelijkheid tot het opnemen van contact met de leden van wsv. UNION;
Mogelijkheid tot het versturen van informatie met betrekking tot de watersport etc.;
Het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden;

 Het uitnodigen voor (leden)vergaderingen en andere activiteiten georganiseerd door wsv
UNION;
 Het afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen;
 Het uitvoeren van overige voor een watersportvereniging gebruikelijke activiteiten.
 Het verlenen van toegang tot het besloten gedeelte van de website van wsv. UNION.
 Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de
vereniging aan andere bij de watersport betrokken verenigingen en derden:
 Het vindbaar maken op internet van wsv. UNION door het publiceren van de namen
en/of email- adressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de
volgende website: www.wsvunion.nl

Op verzoek wordt door de secretaris van WSV Union een exemplaar van dit privacy reglement verstrekt.
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