Privacyverklaring Zeevis Vereniging Zandvoort
01 Zeevis Vereniging Zandvoort
Je leest op dit moment de privacyverklaring van de Zeevis Vereniging Zandvoort(Hierna te noemen ZVZ).
De ZVZ is een zeevisvereniging met ca. 100 leden. Ons doel is om op een leuke manier alles wat met vissen te maken
heeft te beleven. Dit doen we o.a. door het houden van viswedstrijden op de Noordzee, het strand en de pier. Verder
organiseren we buitenlandse vistrips, werpinstructies, visdiners, excursies, etc.
Contactadres: Secretariaat, Kostverlorenstraat 86,2042 PK Zandvoort, Tel. 023 – 5718139,
Mobiel 06 – 52345829, E-mail: h.bluijs@ziggo.nl, KvK nr. 40596075
02 Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ZVZ.
01. Het versturen van mededelingen via de mail en clubbladen.
02. Contact opnemen.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt via de website om je aan te melden bij de ZVZ.
03. Analytics
De website van ZVZ verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze
gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de
duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de
overeenkomsten die worden aangegaan.
03 Opslag periode.
Je gegevens worden bewaard tot een jaar na beëindiging van je lidmaatschap van de ZVZ.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de ZVZ krijg je geen mededelingen via de mail en clubbladen meer
toegestuurd.
04 Beveiliging.
Er worden van jou gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd bij de secretaris en
penningmeester van de ZVZ en zijn beschermd met wachtwoorden.
05 Jouw rechten.
01 Recht op inzage.
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de ZVZ vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met het secretariaat. Je krijgt dan een overzicht van jouw
gegevens.
02 Recht op rectificatie.
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de ZVZ.
03 Recht op het wissen van gegevens.
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de ZVZ vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw
gegevens. Je kunt dan echter geen mail en clubbladen meer toegestuurd.
04 Recht op het indienen van een klacht.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de ZVZ niet op de juiste
manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via onderstaande link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordatu-een-klacht-indient
06 Overig.
Van u verkregen persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens indien een
wettelijke regeling zulks vereist.
De van u verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het organiseren van onze activiteiten zoals viswedstrijden,
evenementen en visreizen
Van onze wedstrijden worden volledige uitslagen (waarin geen andere persoonsgegevens dan de namen van de
deelnemers voorkomen) op onze website gepubliceerd, eventueel vergezeld van een foto-impressie van het evenement.
Wanneer u inschrijft voor een van onze wedstrijden wordt u geacht daartegen geen bezwaren te hebben.
07 Overige juridische informatie.
De ZVZ betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze
website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,
onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden
gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij de ZVZ of bij derden die haar dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben
gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de
rechthebbende.

