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PRIVACYVERKLARING VAN W.S.V. BRIELLE 

W.S.V. Brielle is een watersportvereniging, gevestigd aan het Brielse Maaspad 1 te Brielle en is 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385706.  

Deze privacyverklaring is een nadere uitwerking van de verplichting zoals omschreven in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens 

W.S.V. BRIELLE verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.  

W.S.V. Brielle is een watersportvereniging met ca. 110 leden en 89 ligplaatsen, een clubhuis en een 

afgesloten parkeerplaats op eigen terrein die ’s-winters gebruikt wordt voor stalling van boten op de 

kant. Het gehele terrein is voorzien van een permanente camerabewaking waarvan de beelden 

(tijdelijk) op een recorder worden vastgelegd. 

W.S.V. Brielle is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. 

De leden worden (onder andere) geïnformeerd door middel van de website www.wsvbrielle.nl en via 

e-mail verzonden nieuwsbrieven of informatiemails. Incidenteel worden leden schriftelijk benaderd. 

Voor minder formele zaken wordt ook een eigen pagina op Facebook gebruikt. 

Ten behoeve van de administratieve verwerking van ledenadministratie, financiële administratie en 

havenadministratie wordt gebruik gemaakt van het online programma “e-Captain”. 

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS  

 

1.1 W.S.V. BRIELLE verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u als u:   

a) zich inschrijft / aanmeldt als lid van W.S.V. Brielle; 

b) een dienst afneemt bij WSV Brielle (tijdelijke ligplaats /winterstalling e.d.); 

c) contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, Facebook 

telefonisch e.d.).   

 

1.2 W.S.V. BRIELLE registreert (indien beschikbaar) de volgende (persoons)gegevens:  

a) voorletters en naam (zo mogelijk voornaam voluit), 

b) geboortedatum; 

c) adres; (straat, postcode, woonplaats) 

d) e-mailadres; 

e) telefoonnummers; (vast en GSM); 

f) type en naam schip 

g) aanvangsdatum lidmaatschap;  

h) lidnummer WSV Brielle; lidnummer Watersportverbond 

i) ligplaats met verbruiksgegevens (parkeerplaats, winterstalling, bijboot op jollensteiger, 

stroomverbruik enz.) 

j) en voorts mogelijk relevante gegevens zoals (beroeps)vaardigheden en  vrijwilligersfunctie(s) 

binnen de vereniging. 
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1.3 W.S.V. Brielle kan deze gegevens gebruiken in verband met:  

a) administratieve verwerking van gegevens verband houdende met uw lidmaatschap 

(contributie, afrekenen stroomverbruik, parkeerkosten enz.); 

b) aanmaken / registreren van een toegangstag; 

c) aanmelden bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond; 

d) toegangverlening tot het “alleen voor leden” gedeelte van de website www.wsvbrielle.nl; 

e) indelen van werkbeurten en bardiensten; 

f) persoonlijk contact (bijvoorbeeld om u te benaderen ingeval er iets is met uw boot; 

persoonlijke vraag enz.); 

g) algemene voorlichting (informatievoorziening ten behoeve van verenigings- of 

havenaangelegenheden; activiteiten enz.);  

 

1.4  Foto, video en overig beeldmateriaal:  

a) Bij het betreden van het haventerrein kunnen beelden van u worden vastgelegd op een 

recorder aangesloten op ons beveiligingssysteem. Deze beelden worden tijdelijk opgeslagen 

en na verloop van tijd automatisch gewist. De periodiek vastgelegde beelden kunnen slechts 

door of op aanwijzing van daartoe bevoegde personen worden bekeken. De datarecorder 

bevindt zich in een niet publiek toegankelijke ruimte. De beelden zullen slechts in geval van 

een calamiteit (diefstal e.d.) aan derden (politie of overig opsporingsambtenaar) worden 

verstrekt. De vastgelegde beelden zullen niet anders dan voor bovenstaande doeleinden 

worden gebruikt en niet aan derden worden getoond. 

b) Bij deelname aan evenementen of activiteiten kunnen foto’s (of overig beeldmateriaal) van u 

genomen worden. Deze foto’s, indien daartoe beschikbaar gesteld aan de vereniging, kunnen 

door de webmaster van W.S.V. Brielle op het “alleen voor leden” toegankelijke gedeelte van 

de website worden gepubliceerd. Deze foto’s bestaan uitsluitend uit beeldmateriaal waarbij 

geen overige persoonsgegevens worden vermeld. 

c) Bij deelname aan evenementen of activiteiten kunnen foto’s (of overig beeldmateriaal) van u 

genomen worden. Deze foto’s kunnen door leden op de alleen voor leden toegankelijke 

Facebookpagina van W.S.V. Brielle worden geplaatst. W.S.V. Brielle is, behoudens controle 

conform de algemeen aanvaarde gedragscode voor waarden en normen, niet verant-

woordelijk voor de inhoud of verdere verspreiding van (delen van) deze Facebookpagina. 

 

 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR  

2.1 Ten aanzien van privacy-issues kunt u contact opnemen met het secretariaat, de voorzitter of 

de webmaster van de vereniging via de daartoe bestemde e-mailadressen, via het algemene 

telefoonnummer van de vereniging of via één van de op de website gepubliceerde telefoonnummers 

van voornoemde functionarissen. 

U kunt inzake de AVG contact met ons opnemen voor: 

a) meer informatie over de wijze waarop vereniging persoonsgegevens verwerkt;  

b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;  

c) inzage in de persoonsgegevens die de vereniging met betrekking tot u verwerkt;  

d) bezwaar tegen het omschreven gebruik van uw gegevens door W.S.V. Brielle.  
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3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS  

3.1  Uw (volledige) persoonsgegevens zoals omschreven in 1.2 zijn uitsluitend toegankelijk voor leden 

van het bestuur. Leden van het bestuur hebben een verklaring ondertekend waarin zij vastgelegd 

hebben dat zij zonder uw toestemming geen gegevens van u aan derden zullen verstrekken. 

Uitzondering hierop worden gevormd door de in deze privacy-verklaring omschreven doeleinden of 

op verzoek / last van een daartoe gemachtigd (opsporings-)ambtenaar. 

3.2 W.S.V. Brielle zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde 

doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.  

3.3 W.S.V. Brielle treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te 

beveiligen.  

  

4. DERDEN  

 4.1 W.S.V. Brielle verstrekt (delen van-) uw persoonsgegevens aan: 

a) Koninklijk Nederlands Watersportverbond.  

4.2  Onderstaande instellingen / instanties kunnen inzage  hebben in (delen van) persoonsgegevens 

van leden van W.S.V. Brielle. 

b) de distributeur en beheerder van ons administratief programma E-Captain 

c) de host van onze website 

Met bovengenoemde instanties zijn zogenaamde beheersovereenkomsten gesloten waarin zij 

aangeven vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en deze gegevens nimmer aan derden te 

verstrekken. 

Voor het overige worden door WSV Brielle geen gegevens aan derden verstrekt. 

 

5. WIJZIGINGEN  

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom 

aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.  

  

Brielle, 23 december 2018 


