
PRIVCACYBELEID VAN Watersportvereniging De Doordrijvers 
 
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging De 
Doordrijvers verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. 

Indien je lid wordt van Watersportvereniging De Doordrijvers, een donatie doet, of om een andere 
reden persoonsgegevens aan Watersportvereniging De Doordrijvers verstrekt, geef je uitdrukkelijk 
toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. Het 
Privacybeleid staat ook op de website. 
 
1. Verantwoordelijke  
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Watersportvereniging De Doordrijvers, Uitdammerdijk 14, 1026 CP Amsterdam (Durgerdam),  KvK 
nummer: 40532068]. De secretaris is bereikbaar via  secretaris@doordrijvers.nl 
 
2. Welke gegevens verwerkt Watersportvereniging De Doordrijvers en voor welk doel 
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
            a) roepnaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, 
            b) adresgegevens, 
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer en naam bank,  
            d) beroep, hobby’s,   
            e) type boot, naam boot, zeilnummer,   
            f)  zwemkunst machtig, in bezit van EHBO diploma, lid van een andere zeilvereniging,   
            g) foto’s deelnemers wedstrijden/activiteiten op website (doel impressie, herinnering). 

2.2 Verwerking van de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens vindt plaats voor de volgende 
doeleinden: 
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het 
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 
3e instanties (watersportverbond), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde 
informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,  
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen en informatie over (kantine/werk)diensten en activiteiten van 
Watersportvereniging De Doordrijvers, 
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen van het 
lidmaatschapsgeld.  

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst 
gebruikt om contact mogelijk te maken over afronding van de opzegging met 
Watersportvereniging De Doordrijvers ; 

E-mail berichtgeving (opt-out): 
Watersportvereniging De Doordrijvers gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail 
nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het 
lidmaatschap van Watersportvereniging De Doordrijvers te sturen.  Afmelding voor deze mailings is 
te allen tijde mogelijk via de secretaris. Het emailadres wordt niet voor reclame of 
marketingdoeleinden gebruikt. 



 

2.4 Om de deelname aan een wedstrijd mogelijk te maken (de deelnameovereenkomst uit te 
voeren) verwerkt Watersportvereniging De Doordrijvers van de deelnemers: 

a) voor- en achternaam, 
b) geslacht, 
c) relatienumer watersportverbond, 
d) e-mailadres, 
e) rekeningnummer, 
f) bootnaam en klasse, 
g) zeilnummer, 
h) geboortejaar, 
i) leeftijdscategorie. 

 
Deze gegevens worden verwerkt om personen als deelnemers te registreren, om de wedstrijdindeling 
te maken, te communiceren over deelname aan de wedstrijd, inschrijvingsgeld te innen en andere 
voorkomende activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn in verband met de organisatie van de 
wedstrijd. Watersportvereniging De Doordrijvers   
 
Wedstrijduitslagen/deelnemerslijsten/protestmededelingen 
Ook verwerkt WSV De Doordrijvers in verband met de organisatie van de wedstrijd en uitvoering van 
de deelnameovereenkomst, de bovengenoemde overzichten. In deze overzichten zijn opgenomen:  

a) de deelnemers, 
b) de protesten, 
c) de resultaten, 
d) de evenementnaam en datum van de wedstrijd, 
e) voor- en achternamen van de deelnemers inclusief evt. Bemanning, 
f) bootnaam en klasse, 
g) zeilnummer, 
h) leeftijdscategorie. 

 
Bij de inschrijving geeft betrokkene actief toestemming voor vermelding van persoonsgegevens in 
wedstrijduitslagen, deelnemerslijsten en protestmededelingen. 
 
3. Bewaartermijnen  
Watersportvereniging De Doordrijvers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de 
duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  
worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 
Publicatie van wedstrijduitslagen 
Wedstrijduitslagen worden in verband met de organisatie van de wedstrijd gedeeld met de deelnemers 
geprint en via www.doordrijvers.nl en social media.  
 
Archivering van wedstrijduitslagen 
Wedstrijduitslagen worden vanwege de historische en statistische waarde daarvan gearchiveerd.  
 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Watersportvereniging De Doordrijvers 

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Watersportvereniging De Doordrijvers 

gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een 
verwerkersovereenkomst.  

 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 
5.1 Via de website (e-captain) kan je je eigen persoonsgegevens inzien en wijzigen of verwijderen.   
5.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan 

onze ledenadministratie; secretaris@doordrijvers.nl 
 



6. Wijzigingen 
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij 
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  
 
 
 
 
 


