
 

Privacy Statement KZVG 
Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande 
 
Bezoekadres:  
Slag Vluchtenburg 
’s Gravenzande 
 
Postadres:  
Leen van der Houwenstraat 76 
3151 ML Hoek van Holland 
  

Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 

Contactgegevens:  

De functionaris gegevensbescherming van Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande, is de secretaris. Hij/zij 
is te bereiken via bestuur@kzvg.nl.  
  

Persoonsgegevens die wij verwerken:  

Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 

onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.  

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam 

- Adresgegevens - Telefoonnummer - Geboortedatum - E-mailadres  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:  

 Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - 

Het afhandelen van jouw betaling  - Verzenden van onze nieuwsbrief  - Je te kunnen bellen of e-

mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (Voorbeeld: het informeren 

m.b.t. de (inschrijving) komende evenementen, mogelijk lidmaatschap).  

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:  

Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande bewaart je actuele persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 (Lidmaatschap) persoonsgegevens  > Bewaartermijn: tot einde lidmaatschap.  - Voor- en achternaam 

- Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres  

  



(Nieuwsbrief) persoonsgegevens  > Bewaartermijn: tot afmelding nieuwsbrief.  - Voor- en 

achternaam - E-mailadres  

  

(Informatief) persoonsgegevens  > Bewaartermijn: tot einde lidmaatschap.  - Voor- en achternaam - 

Telefoonnummer - Geboortedatum - E-mailadres  

 Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande bewaart je archief persoonsgegevens conform de 

voorgeschreven wettelijke termijn, de bewaarplicht voor onder andere de boekhouding bedraagt 

momenteel zeven(7) jaar.  

  

Delen van persoonsgegevens met derden:  

Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig 

is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:    
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande.   
  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot 

intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 

bestuur@kzvg.nl vanaf het door jou eerder gemelde e-mail adres.  

Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons  

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:  

Kust Zeil Vereniging ’s Gravenzande neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 De actuele en archief ledenlijsten(7-jaar) zijn off-line opgeslagen op het device van de 

penningmeester van de vereniging, de overige bestuursleden kunnen hier op verzoek een actuele 

copie van krijgen indien benodigd voor verenigings gebonden activiteiten. De actuele boekhouding is 

off-line opgeslagen op het device van de peningmeester van de vereniging. De archief 

boekhoudingen (7-jaar) zijn of als hardcopy aanwezig bij de penningmeester, of bevinden zich off-line 

op het device van de penningmeester.  

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op via bestuur@kzvg.nl 

mailto:bestuur@kzvg.nl

