
Privacyreglement Watersportclub Breewijd “MBSOV” 

Inleiding 

Watersportclub Breewijd wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar relaties en helder 

zijn over welke persoonsgegevens, waarom en hoelang opgeslagen worden. Daarom hebben we dit 

privacyreglement geschreven. We hebben er voor gekozen om niet een juridisch doorwrocht, en 

daarmee een onleesbaar, stuk te schrijven. Wij schrijven dit stuk in “gewone mensentaal” mochten er 

onduidelijkheden zijn dan nodigen we u vooral uit om verduidelijking te vragen, een email naar onze 

ledenadministrateur info@wscbreewijd.nl volstaat. 

Veilige opslag 

De eerste stap voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegeven is ze veilig opslaan. 

Digitaal slaan we gegevens op in gegevensdragers die zijn beveiligd met minimaal een wachtwoord, 

software met automatische updates en antivirussoftware. 

Persoonsgegevens die op papier staan worden in afgesloten kasten opgeslagen. 

Met wie delen we onze gegevens 

Voor onze financiële administratie maken we gebruik van een boekhoudprogramma van Microsoft. 

Voor de opslag van bestanden (met daarin ook persoonsgegevens) gebruiken we een opslagmedia of 

locaties welke ruimschoots AVG proof zijn 

Breewijd deelt verder geen persoonsgegevens met derden tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat, 

denk hierbij aan de belastingdienst. 

Wat slaan we op? 

Ons uitgangspunt is we slaan zo min mogelijk persoonsgegevens op en doen dit niet langer dan 

noodzakelijk. Hieronder wordt uitgelegd wat we opslaan van wie en waarom en hoe lang. 

Het e-mailadres wordt op de lijst voor onze nieuwsbrief geplaatst, dit omdat we denken dat leden graag 

onze nieuwsbrieven ontvangen. 

De betalingsgegevens blijven bewaard zolang als nodig is vanwege de belastingwetgeving, meestal dus 

7 jaar. 

mailto:info@wscbreewijd.nl


Leden 

Item Doel Wie heeft toegang Naam, 

adres, woonplaats Communicatie Bestuursleden 

Telefoonnummers (vast/mobiel) Communicatie Bestuursleden 

E-mail adres Communicatie Alle clubleden 

Geboortedatum Club statistiek Bestuursleden 

Datum aanvang lidmaatschap Club statistiek Bestuursleden 

Geslacht Club statistiek Bestuursleden 

Melding incident Veiligheid, verplicht Bestuursleden 

Bankgegevens verwerking betalingen Bestuursleden 

Barsaldo         verwerking betalingen Bestuursleden / havenmeesters 

Passantenregister verwerking betalingen Bestuursleden / havenmeesters 

Jaarlijks wordt actief de ledenlijst opgeschoond. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering 

Iedereen heeft recht op inzage van zijn bij Breewijd opgeslagen persoonsgegevens. Voor de overige 

gegevens volstaat het een email te sturen naar respectievelijk de Secretaris rd.lackroy@gmail.com of de 

voorzitter michielpoel@hotmail.com . 

Voor de niet leden volstaat het om een email te sturen naar de secretaris 

rd.lackroy@gmail.com . 

Mochten persoonsgegevens niet correct zijn dan zullen deze op verzoek van betreffende persoon 

aangepast worden. 

Men kan ook vragen de persoonsgegevens te verwijderen, voor zover er geen wettelijke plicht tot 

bewaring op rust zullen de persoonsgegevens op verzoek van betreffende persoon of de wettelijk 

vertegenwoordiger (minderjarigen) verwijderd worden. 

Email en andere sociale media 

Door functionarissen van de Breewijd wordt gebruik gemaakt van email, facebook en whatsapp etc om 

onderling te communiceren. Hierbij zullen ook persoonsgegevens van leden betrokken zijn. 

Breewijd zal jaarlijks aandacht vragen van de functionarissen voor het opschonen de bestanden met 

persoonsgegevens. 

Foto’s 

Breewijd zal alleen foto’s openbaar maken (op de website of in haar nieuwsbrief) na toestemming van de 

personen op deze foto’s. 

Een punt van aandacht voor één ieder op ons Jachthaven is het volgende: 

Er komen met grote regelmaat mensen meevaren, voor deze mensen is een bezoek aan een jachthaven cq 

het meevaren, een bijzondere gebeurtenis die met vaak vastgelegd wordt op foto en of film. Trouwens 

ook leden van Breewijd maken geregeld foto’s of filmpjes tijdens vaardagen. 

Niet zelden worden deze foto’s  of filmpjes op social media zoals facebook geplaatst. 

U als medebezoeker van onze jachthaven kan daardoor ongevraagd figureren op foto’s of filmpjes die op 

social media worden geplaatst. 
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