
Privacyverklaring Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging 

De Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging (hierna te noemen: 
vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze 
waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.  

Algemeen 
De vereniging gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en typen persoonsgegevens
zijn beschreven in deze privacyverklaring en in het privacyregister van
de vereniging,

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die
minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt en
opgeslagen,

• uw toestemming vragen als deze nodig is voor de verwerking van uw
persoonsgegevens,

• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben
genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen,

• geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is
voor het bereiken van de doeleinden, waarvoor de gegevens zijn
verstrekt,

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze
respecteren en u hierop willen wijzen.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?  
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden: 

• van alle leden in de ledenadministratie voor een overzicht van het
ledenbestand, de heffing van de juiste contributie, het verstrekken van
informatie over de vereniging aan de leden en het versturen van
uitnodigingen voor bijeenkomsten/evenementen,

• van de roeileden in een botenreserveringssysteem ten behoeve van de
veiligheid (wie is er op het water?), de bevoegdheid van de roeiers
(wie mag er in deze boot roeien?), de aansprakelijkheid (wie heeft er
schade veroorzaakt?) en voor het voortdurend bepalen van de
gewenste vloot,



• van de havenleden voor de havenadministratie ten behoeve van een 
overzicht van de uitgegeven ligplaatsen en voor de bepaling van de 
contributie en btw-afdracht, 

• van winterliggers worden dezelfde persoonsgegevens als van de 
havenleden opgenomen in een afzonderlijke administratie t.b.v. de 
ligplaatsadministratie en de facturering, 

• van passanten worden naam, scheepsnaam en -lengte, thuishaven en 
datum van aankomst en vertrek opgenomen t.b.v. de 
ligplaatsadministratie en de facturering.  

 
Voor bovenstaande doelstellingen kan de vereniging de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 
 

• voorna(a)m(en) 
• tussenvoegsel 
• achternaam 
• geboortedatum 
• geslacht 
• telefoonnummer(s) 
• woonadres 
• e-mailadres 
• bankrekeningnummer 
• wa-verzekering 

 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u ons (heeft) verstrekt, kunnen wij aan derden geven indien 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een van de hiervoor beschreven 
doeleinden. Met deze derden (verwerkers) maken wij afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit 
persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 
hebben gesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
 
Wij maken gebruik van een derde voor: 
 

• de verwerking van de ledenadministratie, 
• de ligplaatsadministratie, 
• het beheer van het botenreserveringssysteem, 
• de verzending van de Pikhaak en andere briefpost, 
• de hosting van de website. 

 
Minderjarigen 
Wij verwerken alleen gegevens van personen onder de 16 jaar, indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 
wettelijk vertegenwoordiger. 



 
Bewaartermijn  
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is 
vereist. Omdat (een deel van de activiteiten van) de vereniging 
belastingplichtig is, is de vereniging verplicht om haar gehele administratie 7 
jaar te bewaren. 
 
Beveiliging 
De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige 
verwerking. De volgende maatregelen zijn daartoe genomen: 
 

• alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, hebben 
daarover een geheimhoudingsplicht, 

• op al onze systemen wordt een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid 
gehanteerd, 

• er worden backups gemaakt om de persoonsgegevens te kunnen 
herstellen bij fysieke of technische incidenten, 

• de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd, 
• onze medewerkers en vrijwilligers zijn gewezen op het belang van de 

bescherming van de persoonsgegevens. 
 
Rechten 
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens bij de vereniging. U kunt 
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
daarvan).  
 
Klachten  
Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
vereniging. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de wettelijke toezichthouder op het 
gebied van privacy. 
 


