Privacyreglement
Onderlinge Watersport Vereniging (OWV)
Emmalaan 60
3051JH Rotterdam

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.owv-rotterdam.nl en het beschermen van de
persoonsgegevens is een belangrijke taak voor de vereniging. Daarom beschrijven we in ons
privacyreglement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
1. Inleiding
De Onderlinge Watersport Vereniging (OWV) gevestigd aan de Emmalaan 60 te Rotterdam, eigenaar van
www.owv-rotterdam.nl, verwerkt en beheert gegevens van
- leden, aspirant-leden en voormalige leden van de vereniging
- donateurs van de vereniging
- passanten in onze jachthaven
- gebruikers van de winterberging op het eiland
- sponsors van de vereniging
en heeft daarom te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), als gevolg van
Europese wetgeving die op 25 mei 2018 van kracht werd.
Door de informatie en de diensten op www.owv-rotterdam.nl te gebruiken, gaat u akkoord met ons
privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
2. Verwerkte persoonsgegevens
Van alle in hoofdstuk 1 genoemde personen wordt een aantal persoonsgegevens verwerkt zoals NAW,
e-mailadres en telefoonnummer(s). Er worden geen paspoort-gegevens gevraagd of bewaard of gegevens
van andere ID-documenten.
3. Gebruik persoonsgegevens
De gegevens worden gebruikt voor de administratie, de facturatie resp. het innen van contributie, lig- en
sponsorgelden en toeristenbelasting, de boekhouding en communicatiedoeleinden.
Bij communicatie zal de vereniging er zorg voor dragen dat de privacygegevens van de in hoofdstuk 1
genoemde personen niet toegankelijk zijn voor anderen.
4. Beheer persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden beheerd door het Dagelijks Bestuur van de OWV (de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester) van de vereniging in het kader van hun specifieke bestuurstaken.
5. Informatiebeveiliging
De persoonsgegevens worden door het Dagelijks Bestuur van de OWV (de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester) verwerkt op privé apparatuur waarop tenminste de navolgende beveiligingsmaatregelen
van toepassing zijn:
- installatie en regelmatige update van antivirus software
- instelling van deugdelijke toegangscodes
- beschikbaar houden van deugdelijke back-ups.
Mocht er desondanks een datalek voorkomen, dan dient dat te worden gemeld en gedocumenteerd.
Bij beëindiging van de bestuurstaken bij de vereniging zullen voorzitter, secretaris en penningmeester de
persoonsgegevens uit hun bestand verwijderen.
6. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens zullen na de beëindiging van het lidmaatschap niet langer worden bewaard dan 2 jaren.
Hetzelfde geldt voor de persoonsgegevens van donateurs, passanten en sponsors. Voor zover fiscaal
verplicht zal de termijn 7 jaren bedragen.
7. Rechten van betrokkenen
Personen van wie gegevens door de vereniging worden verwerkt, hebben te allen tijde recht op correctie en
verwijdering van een deel van de gegevens. De vereniging moet wel in staat blijven een doelmatige factuur
te sturen, respectievelijk een kwitantie uit te schrijven.

8. Toestemming
De persoonsgegevens worden aangedragen door de leden van de vereniging bij het invullen van een
aanmeldingsformulier op de website van de OWV en bij passanten door het invullen van een kwitantie.
Het bestuur zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven,
tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van betrokkene(n).
9. Gebruik van cookies
www.owv-rotterdam.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over
de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en
om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser
deelt.
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden
van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw
browser.
10. Protocol Videobewaking
De OWV kent een protocol Videobewaking. In dit protocol zijn afspraken vastgelegd voor het gebruik van de
geplaatste camera’s, de opslag van beeldmateriaal en het bekijken van beelden.
11. Ledenlijst in het clubhuis
In het clubhuis is een lijst aanwezig met namen van de leden, hun telefoonnummer(s) en de nummers van
hun ligplaatsen. Doel hiervan is dat elk lid, bij eventuele calamiteiten, een ander lid kan informeren. De lijst
wordt regelmatig vervangen, zodat alleen de leden van de vereniging hierop staan. Indien iemand bezwaar
heeft om op deze lijst vermeld te staan, dan kan dat kenbaar gemaakt worden bij het bestuur.
12. Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over het privacybeleid van de OWV en specifiek
www.ov-rotterdam.nl, dan kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@owv-rotterdam.nl.
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