
 

Privacy

 

 

 

Privacy
 
Zeilvloot
Beleid w
persoon
om met 
regelgev
dat wij in
 

o 
v

o V

o V

o 
v

o G
v

o O
d

 
Als Zeilv
u na het
met ons 
 
Zeilvloot
info@ze
 
Verwer
Uw pers
doeleind
‐ Voor de
‐ Voor he

 
 
 

y Beleid  

   

y Beleid Ze

t Muiden hec
willen we held
sgegevens. W
persoonsgeg
ving, waaron
n ieder geva

Uw persoon
verstrekt, de
Verwerking v
nodig zijn vo
Vragen om u
uw persoons
Passende tec
van uw pers
Geen persoo
van de doele
Op de hoogt
deze respect

loot Muiden
 doornemen
wenst op te

t Muiden 
ilvlootmuide

king perso
oonsgegeve
den:  
e uitvoering 
et versturen

                        

eilvloot M

cht veel waa
dere en tran
Wij doen er a
gevens. Zeilv
der de Algem
l: 

sgegevens v
eze doelen e
van uw pers
oor de doelei
uw uitdrukke
sgegevens; 
chnische en 
oonsgegeve
onsgegevens
einden waarv
te zijn van uw
teren. 

n zijn wij vera
n van ons Priv
e nemen kan 

en.nl 

onsgegeve
ns worden d

van een ove
 van nieuwsb

                       

Muiden 

arde aan de b
sparante inf
alles aan om
vloot Muiden
mene Verord

erwerken in 
n type perso
oonsgegeve
inden waarv
elijke toestem

organisatori
ns gewaarbo
s doorgeven 
voor ze zijn v
w rechten om

antwoordelij
vacy Beleid, 
dit via onde

ns  
door Zeilvloo

ereenkomst m
brieven, bro

                        

bescherming
formatie gev
 uw privacy 
n houdt zich 
dening Gegev

overeenstem
oonsgegeven
ns beperkt is
oor ze word
mming als w

ische maatre
orgd is; 
aan andere 
verstrekt; 
mtrent uw pe

k voor de ve
of in algeme
erstaande co

t Muiden ve

met u. 
chures en ui

                        

g van uw per
en over hoe 
te waarborg
in alle geval
vensbescher

mming met h
ns zijn beschr
s tot enkel di
en verwerkt
ij deze nodig

egelen hebbe

partijen, ten

ersoonsgege

erwerking va
enere zin, vra
ntactgegeve

rwerkt ten b

tnodigingen

                        

soonsgegeve
wij omgaan 

gen en gaan d
len aan de to
rming.  Dit br

het doel waa
reven in dit P
ie gegevens 
; 
g hebben voo

en genomen

zij dit nodig 

evens, u hiero

n uw persoo
agen heeft h
ens: 

behoeve van 

; 

            Versie

Pagin

ens. In dit Pr
met 
daarom zorg
oepasselijke 
rengt met zic

arvoor deze z
Privacy Belei
welke minim

or de verwer

 zodat de be

is voor uitvo

op willen wij

onsgegevens
ierover of co

de volgende

: juli 2019 

a 1 van 3 

 

rivacy 

gvuldig 
wet‐ en 
ch mee 

zijn 
d; 
maal 

rking van 

eveiliging 

oering 

jzen en 

. Indien 
ontact 

e 



 

Privacy

 

 

 
 
Voor de 

o V
o G
o G
o A
o T
o 
o 
o 
o G

 
Verstre
De gegev
voor uitv
Zo make

o 
o 
o 

 
Wij geve
overeen
nodige a
door u v
toegesta
onderzo
verlenen
delen m
Wij verst
 
Minder
Wij verw
indien da
vertegen
 
 
 

y Beleid  

   

bovenstaan
Voornaam, t
Geboortedat
Geslacht (ma
Adresgegeve
Telefoonnum
E‐mailadres 
Bedrijfsnaam
KvK‐nr / BTW
Gegevens m

ekking  aan  
vens die u aa
voering van d
en wij gebrui
Het uitvoere
Het verzorge
Het verzorge

en alleen per
komst hebbe
afspraken om
verstrekte ge
aan is. Een vo
ek (persoons
n en zijn dan 
et derden in
trekken geen

jarigen  
werken enkel
aarvoor schr
nwoordiger. 

                        

de doelstelli
tussenvoegse
tum 
an/vrouw) 
ens; 
mmers 

m 
W‐nr 
.b.t. uw diee

derden  
an ons geeft 
de hierboven
k van een de
en van de rei
en van de int
en van de (fin

rsoonsgegev
en afgeslote
m de beveilig
gevens niet 
oorbeeld hie
s)gegevens b
ook verplich
dien jij ons h
n persoonsge

l en alleen pe
riftelijke toes

 

                       

ngen kunnen
el en achtern

et indien u bi

kunnen wij 
n beschreven
erde partij vo
s die u bij on
ternet omge
nanciële) ad

ens door aan
n. Met deze 
ging van uw p
aan andere 
ervan is dat d
bij ons opvra
ht deze gege
hier schriftel
egevens aan

ersoonsgege
stemming is 

                        

n wij de volg
naam 

ij boeking va

aan derde p
n doeleinden
oor:  
ns heeft gebo
ving van Zeil
ministratie;

n andere par
partijen (ve
persoonsgeg
partijen vers
de politie in h
aagt. In een d
vens af te ge
ijk toestemm
n partijen we

evens van mi
gegeven doo

                        

gende persoo

an uw reis die

artijen verst
n. 

oekt; 
lvloot Muide

rtijen waarm
rwerkers) m
gevens te wa
strekken, ten
het kader va
dergelijk gev
even. Tevens
ming voor ge
lke gevestigd

inderjarigen 
or de ouder,

                        

onsgegevens

eetwensen m

rekken indie

en; 

mee we een v
aken wij hie
arborgen. Ve
nzij dit wette
n een 
al dienen wij
s kunnen wij 
eft. 
d zijn buiten

(personen jo
 verzorger o

            Versie

Pagin

s van u vrage

meldt. 

en dit noodza

verwerkers 
rin uiteraard
erder zullen 
elijk verplicht

j medewerki
 persoonsge

 de EU.  

onger dan 16
f wettelijke 

: juli 2019 

a 2 van 3 

 

en: 

akelijk is 

d de 
wij de 
t en 

ing te 
gevens 

6 jaar) 



 

Privacy

 

 

Bewaar
Zeilvloot
deze zijn
 
 
Beveilig
Wij hebb
persoon
volgende
Alle pers
aan gehe

o W
o W

t
o O
o 

o W
t

o W
o O

 
Uw  priv
U heeft r
ontvang
(of een d
verstrek
andere p
voornoe
 
Klachte
Mocht u
direct co
erg verv
is de toe
 

y Beleid  

   

rtermijn 
t Muiden bew
n verstrekt da

ging 
ben passend
sgegevens te
e maatregele
sonen die na
eimhouding 
We hanteren
We pseudon
toe is; 
Online‐boek
IP‐adressen 
herleiden; 
Wij maken b
technische in
We testen e
Onze medew
persoonsgeg

vacyrechte
recht op inza
en hebben. T
deel hiervan)
te gegevens 
partij. Wij ku
emde verzoe

en 
u een klacht h
ontact met o
elend. U hee
ezichthouden

                        

waart persoo
an wel op gr

e technische
e bescherme
en genomen
amens Zeilvlo
daarvan. 
n een gebrui
nimiseren en

kingen verlop
worden gere

back‐ups van
ncidenten; 
n evalueren 
werkers zijn g
gevens. 

n   
age, rectifica
Tevens kunt 
) door ons of
door ons te 

unnen u vrag
ken. 

hebben over
ns op te nem
eft altijd het 
nde autoritei

                       

onsgegevens
rond van de w

e en organisa
en tegen onr
;  
oot Muiden v

ikersnaam en
 zorgen voor

pen via een b
egistreerd en

 de persoon

regelmatig o
geïnformeer

atie of verwij
u bezwaar m
f door één va
laten overd
en om u te le

r de verwerk
men. Komen 
recht een kla
it op het geb

                        

s niet langer 
wet is vereis

atorische ma
rechtmatige v

van uw gege

n wachtwoo
r de encrypt

beveiligde ve
n tijden opge

sgegevens o

onze maatre
rd over het b

dering van d
maken tegen
an onze verw
ragen aan uz
egitimeren v

ing van uw p
wij er samen
acht in te die
bied van priv

                        

dan noodza
st. 

aatregelen ge
verwerking, 

evens kennis 

rdbeleid op 
ie van perso

erbinding; 
eslagen, maa

m deze te ku

gelen; 
belang van de

de persoonsg
n de verwerk
werkers. Ook
zelf of in opd
voordat wij g

persoonsgeg
n met u niet 
enen bij de A
acy bescherm

                        

kelijk voor h

enomen om 
zo hebben w

kunnen nem

al onze syste
onsgegevens

ar zijn niet na

unnen herste

e beschermin

gegeven wel
king van uw p
k heeft u het
dracht van u 
gehoor kunne

evens dan vr
uit dan vind
Autoriteit Pe
ming. 

            Versie

Pagin

het doel waa

uw 
we bijvoorbe

men, zijn geh

emen; 
s als daar aa

aar u terug t

ellen bij fysie

ng van 

ke wij van u 
persoonsgeg
t recht om de
direct aan e
en geven aan

ragen wij u h
den wij dit na
rsoonsgegev

: juli 2019 

a 3 van 3 

 

rvoor 

eeld de 

ouden 

nleiding 

e 

eke of 

evens 
e door u 
en 
n 

hierover 
atuurlijk 
vens, dit 


