
Privacyverklaring 
W.S.Z.V. Aqua 

Voor het laatst herzien op 13-1-2021 
 
W.S.Z.V. Aqua registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden en contactgegevens van 
sponsoren. W.S.Z.V. Aqua vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Daarom 
willen wij je middels deze privacyverklaring informeren over hoe en met welk doel W.S.Z.V. Aqua de 
gegevens van haar leden, reünisten, introductie leden en sponsoren verwerkt. Hierbij houden wij ons in 
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van 
de gegevens. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben 
gevraagd en gekregen.  
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Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom? 
Leden 
W.S.Z.V. Aqua verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens met jouw toestemming. De gegevens die 
wij verzamelen en verwerken, geef jij zelf middels het ondertekende inschrijfformulier door. Een persoon 
kan geen lid worden als deze weigert de benodigde informatie te verstrekken. Tot deze gegevens behoren: 
 

- NAW-gegevens (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats) 
- Primair e-mailadres 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Betaalgegevens (Bank, Bankrekeningnummer, Naam Rekeninghouder, Toestemming voor 

automatische incasso: Ja/Nee) 
- WBA sportkaartnummer 
- WUR registratienummer 
- Zwemvaardigheid: Ja/Nee 

 
Daarnaast vragen wij je om een telefoonnummer op te geven. Het is niet verplicht om deze gegevens te 
delen met W.S.Z.V. Aqua 
 
Daarnaast vragen wij je in je inschrijfformulier de naam van een contactpersoon in geval van nood en een 
noodtelefoonnummer op te geven. Deze zullen uitsluitend gebruikt worden in geval van nood. Het is niet 
verplicht deze gegevens te delen met W.S.Z.V. Aqua. 
 
Ook vragen wij je om een secundair e-mailadres op te geven. Het is niet verplicht om deze gegevens te 
delen met W.S.Z.V. Aqua. 
 
Verder vragen wij je om je voorgaande zeilervaring met ons te delen. Het is niet verplicht om deze 
gegevens te delen met W.S.Z.V. Aqua. 
 
Tot slot vragen wij of je een voorafgaand lidmaatschap hebt gehad bij Scouting Nederland. Hierbij wordt 
gevraagd om de groep en stad met ons te delen. Het is niet verplicht deze gegevens te delen met W.S.Z.V. 
Aqua. 
 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
 

Welke 
persoonsgegevens 

Doel Ontvangers Grondslag 

Naam en primair e-
mailadres 

Het met behulp van het 
programma Mailchimp 
aanmaken van 
maillijsten die nodig zijn 
voor mededelingen en 
communicatie omtrent 
aankomende 
verenigingsactiviteiten. 
Hieronder valt ook het 
versturen van de 
wekelijkse nieuwsbrief. 

Bestuur Uitvoering van overeenkomst 
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Naam en primair e-
mailadres 

Zodat het desbetreffende 
lid een account kan 
aanmaken op de website 
(www.wszvaqua.nl). 

Bestuur, 
Websitebeheerders 

Uitvoering van overeenkomst 

Secundair e-mailadres Om contact op te nemen 
met een lid in het geval 
dat het primaire e-
mailadres niet meer 
werkt.  

Bestuur Toestemming 

Telefoonnummer Voor het aanmaken van 
WhatsApp-groepen voor 
mededelingen en de 
communicatie omtrent 
verenigingsactiviteiten 
en het bevorderen van 
communicatie tussen 
leden. 

Alle leden en 
reünisten van 
W.S.Z.V. Aqua 

Toestemming 

Naam en 
telefoonnummer van 
contactpersoon 

Om een contactpersoon 
te kunnen bereiken in 
geval van nood.  

Bestuur Toestemming 

Zwemvaardigheid: 
Ja/Nee 

Om te kunnen bepalen 
of het desbetreffende lid 
mee mag zeilen.  

Bestuur Uitvoering van overeenkomst 

Zeilervaring op het 
moment van 
inschrijving 

Om een inschatting te 
maken van het 
zeilniveau van het 
desbetreffende lid. Dit 
wordt gebruikt om 
trainingen aan te laten 
sluiten bij het zeilniveau 
van het desbetreffende 
lid.  

Bestuur, 
Schippersraad 

Toestemming 

Geboortedatum Om te controleren op de 
wettelijke 
minimumleeftijd voor 
alcoholconsumptie (> 18 
jaar). 
 

Bestuur Uitvoering van overeenkomst 

Naam, Adres Het rondbrengen van 
een verrassing voor 
leden in verband met 
een 
verenigingsactiviteit, 
mits het bestuur dit 
passend vindt. 

Bestuur, WalCie Uitvoering van overeenkomst 

Naam, WBA 
sportkaartnummer en 
WUR 
registratienummer 

Om de administratie 
gevraagd door Thymos 
en Sports Centre de 
Bongerd (SCB) te 

Bestuur, Thymos 
en SCB 

Verstrekking van gegevens aan Thymos en SCB 
gebeurt op basis van deze privacyverklaring. Het 
bezit van sportrechten is verplicht om lid te 
kunnen worden bij W.S.Z.V. Aqua. Aangezien het 

http://www.wszvaqua.nl/
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kunnen bijhouden zodat 
wij subsidies en kantine 
gelden kunnen 
ontvangen. 

lid dan technisch gezien een apart lidmaatschap 
aangaat met Thymos en SCB, valt de verwerking 
en opslag van deze gegevens onder Thymos en 
SCB, en logischerwijs onder hun 
privacyverklaring. W.S.Z.V. Aqua heeft dan ook 
geen verwerkersovereenkomst met Thymos en 
SCB. W.S.Z.V. Aqua raadt je aan om altijd de 
betreffende privacyverklaring te raadplegen. De 
gegevens worden bij het akkoord gaan met deze 
privacyverklaring met toestemming van het 
desbetreffende lid door het bestuur van W.S.Z.V. 
Aqua aan Thymos en SCB doorgegeven, welke zij 
onder werking van haar eigen privacyverklaring 
opslaat; 

NAW-gegevens, 
primair e-mailadres, 
geslacht, 
geboortedatum  en 
eventueel Groep/Stad 
van een voorafgaand 
lidmaatschap bij 
Scouting Nederland 

Om leden in te schrijven 
bij Waterscouting 
Musinga-Rijn. 

Bestuur, 
Waterscouting 
Musinga-Rijn 

Verstrekking van gegevens aan Waterscouting 
Musinga-Rijn gebeurt op basis van deze 
privacyverklaring. Aangezien het lid dan 
technisch gezien een apart lidmaatschap aangaat 
met Waterscouting Musinga-Rijn, valt de 
verwerking en opslag van deze gegevens onder 
Waterscouting Musinga-Rijn, en logischerwijs 
onder hun privacyverklaring.  W.S.Z.V. Aqua 
heeft dan ook geen verwerkersovereenkomst met 
Waterscouting Musinga-Rijn. W.S.Z.V. Aqua 
raadt je aan om altijd de betreffende 
privacyverklaring te raadplegen. Logischerwijs 
geldt dit niet voor leden die niet bij Waterscouting 
Musinga-Rijn ingeschreven staan. De gegevens 
worden met toestemming van het desbetreffende 
lid door het bestuur van W.S.Z.V. Aqua aan 
Waterscouting Musinga-Rijn doorgegeven, welke 
zij onder werking van haar eigen 
privacyverklaring opslaat; 
 

Naam, Geboortedatum, 
Adres, Startdatum 
lidmaatschap 

Voor het geven van 
studentenkorting op 
wedstrijdlicenties 

Bestuur, 
Watersportverbond, 
Nestor 

Verstrekking van gegevens aan het 
Watersportverbond  en Nestor gebeurt op basis 
van deze privacyverklaring. Aangezien het lid dan 
technisch gezien een apart lidmaatschap aangaat 
met het Watersportverbond en Nestor, valt de 
verwerking en opslag van deze gegevens onder 
het Watersportverbond en Nestor, en logischerwijs 
onder hun privacyverklaring. W.S.Z.V. Aqua 
heeft dan ook geen verwerkersovereenkomst met 
het Watersportverbond en Nestor. W.S.Z.V. Aqua 
raadt je aan om altijd de betreffende 
privacyverklaring te raadplegen. De gegevens 
worden bij het akkoord gaan met deze 
privacyverklaring met toestemming van het 
desbetreffende lid door het bestuur van W.S.Z.V. 
Aqua aan het Watersportverbond en Nestor 
doorgegeven, welke zij onder werking van haar 
eigen privacyverklaring opslaat. 

Betaalgegevens Voor het incasseren van Bestuur, KasCo Uitvoering van overeenkomst 
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onder andere contributie 
en deelnemersgeld van 
deelgenomen 
verenigingsactiviteiten. 
En om voorgeschoten 
kosten op naam van 
W.S.Z.V. Aqua te 
kunnen terugstorten. 
 

(Kascontrole 
commissie) 

Naam, E-mailadres Voor het aanmaken van 
een account op We-
Declare om 
voorgeschoten kosten op 
naam van W.S.Z.V. 
Aqua te kunnen 
declareren. 

Bestuur, KasCo 
(Kascontrole 
commissie) 

Uitvoering van overeenkomst 

 
De bovengenoemde gegevens worden verwerkt in het boekhoudings- en ledenadministratiesysteem 
Conscribo. Ook wordt er een kopie in Google Drive gemaakt die alleen toegankelijk is voor het bestuur. 
Deze kopie wordt uitsluitend gebruikt als back-up. 
 
Verder kunnen leden van W.S.Z.V. Aqua middels online inschrijfformulieren andere leden vragen 
persoonsgegevens door te geven die nodig zijn voor het organiseren van activiteiten. Deze gegevens 
worden verwerkt en opgeslagen op de website (www.wszvaqua.nl) en/of de Google Drive van de 
desbetreffende organiserende partij die ten alle tijden ook toegankelijk is voor het bestuur. Onder deze 
gegevens kunnen mogelijk bijzondere persoonsgegevens vallen, zoals allergieën.  Bekijk daarvoor het 
hoofdstuk bijzondere persoonsgegevens. Let er op dat de persoonsgegevens die je invult op de website 
toegankelijk zijn voor alle leden en reünisten van W.S.Z.V Aqua tot na het eindigen van de desbetreffende 
activiteit. Na afloop van de desbetreffende activiteit zijn de gegevens enkel nog zichtbaar voor 
websitebeheerders en het bestuur. 
 
 
Reünisten 
Wanneer iemand reünist wordt, blijven de volgende gegevens in het ledenbestand van W.S.Z.V. Aqua 
bewaard:  

- NAW-gegevens 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Betaalgegevens (Bank, Bankrekeningnummer, Naam Rekeninghouder) 

Er wordt opnieuw gevraagd om toestemming voor automatische incasso:Ja/Nee. 
 
De overige gegevens worden verwijderd volgens de bewaartermijn na opzegging van het lidmaatschap. 
 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
 

http://www.wszvaqua.nl/
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Welke 
persoonsgegevens 

Doel Ontvangers Grondslag 

NAW-gegevens, e-
mailadres en 
telefoonnummer 

Het kunnen 
onderhouden van 
contact met reünisten. 

Bestuur, Reünisten-
bestuur 

Uitvoeren van Overeenkomst 

Betaalgegevens, 
Toestemming 
automatische 
incasso:Ja/Nee 

Het incasseren van de 
reünisten-bijdrage en 
deelnemersgeld van de 
aan deelgenomen 
reünisten-activiteiten. 

Bestuur, KasCo 
(Kascontrole 
commissie) 

Uitvoeren van Overeenkomst 

 
De bovengenoemde gegevens worden verwerkt in het boekhoudings- en ledenadministratiesysteem 
Conscribo. Ook wordt er een kopie in Google Drive gemaakt die alleen toegankelijk is voor het bestuur. 
Deze kopie wordt uitsluitend gebruikt als back-up. 
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Introductie-leden 
W.S.Z.V. Aqua verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens met jouw toestemming. De gegevens die 
wij verzamelen en verwerken, geef jij zelf middels het ondertekende inschrijfformulier door. Een 
persoon kan geen introductie lopen als deze weigert de benodigde informatie te verstrekken. Tot deze 
gegevens behoren: 
 

- Naam 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Bezit van zwemdiploma 

 
Ook vragen wij om je betaalgegevens (Bank, Bankrekeningnummer, Naam Rekeninghouder) aan ons 
door te geven.  Het is niet verplicht deze gegevens te delen met W.S.Z.V. Aqua. Als je deze gegevens 
niet met ons wilt delen vragen wij je om het deelnemersgeld contant mee te nemen. 
 
Daarnaast vragen wij je in je inschrijfformulier de naam van een contactpersoon in geval van nood en een 
noodtelefoonnummer op te geven. Deze zullen uitsluitend gebruikt worden in geval van nood. Het is niet 
verplicht deze gegevens te delen met W.S.Z.V. Aqua. 
 
Verder vragen wij je om je voorgaande zeilervaring met ons te delen. Het is niet verplicht om deze 
gegevens te delen met W.S.Z.V. Aqua. 
 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
 

Welke 
persoonsgegevens 

Doel Ontvangers Grondslag 

Naam en primair e-
mailadres 

Om contact op te nemen 
en informatie te 
verstrekken over de 
introductieperiode. 

Bestuur, CommoCie 
(Introductie 
Commissie) 

Uitvoering van overeenkomst 

Naam en 
Telefoonnummer 

Voor het aanmaken van 
WhatsApp-groepen voor 
mededelingen en de 
communicatie omtrent 
introductieactiviteiten. 

Bestuur, CommoCie 
(Introductie 
Commissie), Buddy’s 
(leden die introductie 
leden begeleiden 
tijdens de 
introductieperiode), 
andere introductie 
leden die in hetzelfde 
buddy-groepje zitten 

Uitvoering van overeenkomst 

Naam en 
telefoonnummer van 
contactpersoon 

Om een contactpersoon 
te kunnen bereiken in 
geval van nood.  

Bestuur, CommoCie 
(Introductie 
Commissie) 

Toestemming 

Zwemvaardigheid: Om te kunnen bepalen Bestuur, CommoCie 
(Introductie 

Uitvoering van overeenkomst 
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Ja/Nee of het desbetreffende 
introductie lid mee mag 
zeilen. 

Commissie) 

Zeilervaring op 
moment van 
inschrijving 

Om een inschatting te 
maken van het 
zeilniveau van de 
desbetreffende 
introductie loper. Dit 
wordt gebruikt om 
trainingen aan te laten 
sluiten bij het zeilniveau 
van de desbetreffende 
introductie leden. 

Bestuur, CommoCie 
(Introductie 
Commissie) 

Toestemming 

Geboortedatum Om te controleren op de 
wettelijke 
minimumleeftijd voor 
alcoholconsumptie (> 18 
jaar). 

Bestuur, CommoCie 
(Introductie 
Commissie) 

Uitvoering van overeenkomst 

Betaalgegevens Voor het incasseren van 
het deelnemersgeld van 
de introductieperiode. 

Bestuur, CommoCie 
(Introductie 
Commissie), KasCo 
(Kascontrole 
commissie) 

Toestemming 

 Naam, Geslacht en 
Geboortedatum 

Het verzekeren van 
introductie leden tijdens 
de 
introductieactiviteiten. 

Bestuur, CommoCie 
(Introductie 
Commissie), 
Waterscouting 
Musinga-Rijn 

Uitvoering van overeenkomst 

 
De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in Google Drive in een map die alleen toegankelijk is 
voor het bestuur en de CommoCie (Introductie Commissie).  
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Sponsoren 
Indien een bedrijf of instelling een sponsorcontract afsluit met W.S.Z.V. Aqua bewaren wij de volgende 
persoonsgegevens: 

- Naam; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 

 
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
 

Welke 
persoonsgegevens 

Doel Ontvangers Grondslag 

Naam, Telefoonnummer, 
E-mailadress 

Om contact op te nemen 
met de desbetreffende 
sponsor.  

Bestuur Uitvoering van overeenkomst 

 
De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in Google Drive in een map die alleen toegankelijk is 
voor het bestuur.  
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Bijzondere persoonsgegevens 
W.S.Z.V. Aqua heeft een intern systeem waarbij leden naar een vertrouwenspersoon toe kunnen 
stappen. 
Kwesties waar extra actie nodig is van de vertrouwenspersoon worden vastgelegd in een speciaal 
dossier. De inhoud hiervan wordt goedgekeurd door het desbetreffend lid. Onder extra actie wordt 
verstaan; het daadwerkelijk moeten ingrijpen in welke vorm dan ook om de voorgelegde kwestie op te 
lossen. Het enkel aanhoren en bespreken van de kwestie valt hier niet onder. De dossiers worden enkel 
fysiek bewaart, in een afgesloten container in het archief van de vereniging bij Thymos.  
 
W.S.Z.V. Aqua verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens bij aanmelding voor activiteiten 
waarvoor deze noodzakelijk zijn: 

- Gegevens over je gezondheid, zoals allergieën, welke relevant zijn voor de activiteit. 
Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de website (www.wszvaqua.nl) en/of de Google Drive 
van de desbetreffende organiserende partij die ten alle tijden ook toegankelijk is voor het bestuur.  

 
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
 

Welke 
persoonsgegevens 

Doel Ontvangers Grondslag 

Gegevens over je 
gezondheid, zoals 
allergieën, welke 
relevant zijn voor de 
activiteit. 

Het rekening houden met 
dieetwensen, allergieën 
en andere 
gezondheidsklachten van 
deelnemers tijdens 
verenigingsactiviteiten. 

Alle leden en reünisten 
van W.S.Z.V. Aqua  

Uitvoering van overeenkomst 

Dossiers van 
vertrouwenspersonen 

Het adequaat afhandelen 
van vraagstukken 
voorgelegd aan een 
vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon Toestemming 

 
Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
 
De persoonsgegevens worden alleen binnen W.S.Z.V Aqua verwerkt, behoudens de volgende 
uitzonderingen: 

● Deelname van leden aan activiteiten die georganiseerd worden door een andere partij dan 
W.S.Z.V. Aqua; 

● Op verzoek van en bij het verkrijgen van subsidiëring van instellingen zoals Thymos, Sports 
Centre de Bongerd en de onderwijsinstellingen van Wageningen; 

● Het aanvragen van een bestuursbeurs en lustrumcommissie beurs (FOS), waarbij de namen en 
studentnummers van leden met de beurs verstrekkende instelling worden gedeeld; 

● Het aanmelden van leden die een lidmaatschap aangaan bij Waterscouting Musinga-Rijn. Dit 
lidmaatschap is noodzakelijk om mee te doen aan activiteiten op het terrein van Waterscouting 
Musinga-Rijn. Een lid kan afzien van dit lidmaatschap, wetende dat dit betekent dat je niet kan 

http://www.wszvaqua.nl/
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meedoen aan verenigingsactiviteiten die plaatsvinden op het terrein van Waterscouting 
Musinga-Rijn. 

● Als het CvA (commissie van advies) strikt noodzakelijk toegang nodig heeft om het bestuur te 
helpen bij specifieke vraagstukken. De toegang zal alleen versterkt worden zolang dit vraagstuk 
speelt en wordt na afronding van het vraagstuk weer ingetrokken. 

● Wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te 
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

 
W.S.Z.V. Aqua zal de persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins 
commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming. W.S.Z.V. Aqua 
verstrekt alleen de persoonsgegevens aan derden die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf 
bepaalde doel omdat W.S.Z.V. Aqua streeft naar minimale gegevensuitwisseling. Waar mogelijk 
worden minder of geen persoonsgegevens uitgewisseld. 
 

Afbeeldingsvoorwaarden 
Tijdens activiteiten van W.S.Z.V. Aqua worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt waar leden op 
kunnen staan. Hieronder wordt beschreven hoe wij hiermee omgaan. 
 
Website 
Foto’s die worden gemaakt op activiteiten kunnen via Flickr op de website van W.S.Z.V. Aqua worden 
geüpload. Deze foto’s zijn beschermd door middel van een account met een wachtwoord. Alleen leden en 
reünisten hebben recht op toegang tot de beeld- en geluidsopnamen. De afbeeldingen van activiteiten zijn 
dus niet openbaar toegankelijk, maar alleen voor leden en reünisten van W.S.Z.V. Aqua. Foto’s worden 
gefilterd op representativiteit voordat ze op de website worden geplaatst. Wanneer je bezwaar hebt tegen 
het plaatsen van alle/specifieke beeld- en geluidsopnamen op de website waar jij herkenbaar op bent, kun 
je dat per e-mail aangeven bij het bestuur. 
 
(Sociale) media 
Beeld- en geluidsopnamen kunnen daarnaast gebruikt worden op de (sociale) mediakanalen van W.S.Z.V. 
Aqua. Ook kunnen beeld- en geluidsopnamen geplaatst worden in de wekelijkse nieuwsbrief en in de 
almanak. Op de (sociale) media worden zowel sfeerfoto’s als persoonlijke foto’s geplaatst, al dan niet met 
vermelding van een naam. Foto’s worden gefilterd op representativiteit voordat ze op de sociale media 
worden geplaatst. De sociale mediakanalen zijn openbaar toegankelijk. De foto’s in de almanak en 
wekelijkse nieuwsbrief zijn dit niet.  
 
Het bestuur of commissies kunnen beeld- en geluidsopnamen plaatsen op (sociale) media tenzij er 
bezwaren zijn aangegeven door het desbetreffende lid. Wanneer je de toestemming in wilt trekken voor 
het plaatsen van alle/specifieke beeld- en geluidsopnamen op de (sociale) media waar jij herkenbaar op 
bent, kun je dat per e-mail aangeven bij het bestuur. Bezwaren kunnen in het geval van (sociale) media 
ook na plaatsing nog doorgegeven worden, waarna de beeld- en geluidsopnamen verwijderd zullen 
worden. 
 

Fysiek promotiemateriaal 
Voor het plaatsen van foto’s op flyers, posters, folders of ander fysiek promotiemateriaal wordt van 
tevoren toestemming gevraagd aan de desbetreffende leden. 
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Gebruik van cookies 
Wij gebruiken op de website (www.wszvaqua.nl) cookies zodat je ingelogd blijft op de website, het 
verzamelen van statistieken over het gebruik van de website en voor het goed functioneren van de website. 
 

Website van derden 
Men dient zich ervan bewust te zijn dat W.S.Z.V. Aqua niet verantwoordelijk is voor de 
privacyverklaring van andere sites, die via een link op onze website beschikbaar zijn. Wij raden je aan 
bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer 
van die andere website te raadplegen. 
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Gegevens van iedereen die lid af wordt, zowel 
leden als reünisten, worden verwijderd bij het verwerken van de uitschrijving. Het verwijderen van 
gegevens gebeurt uiterlijk binnen een half jaar na de uiterlijke uitschrijfdatum (30 November). 
Uitgezonderd hiervan zijn de financiële gegevens waar een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar op 
staat en gegevens die noodzakelijk zijn voor het controleren van een uitschrijving wanneer hier een 
onduidelijkheid over bestaat.  
 
Ook uitgezonderd hiervan zijn de beeld- en geluidsopnamen. Beeld- en geluidsopnamen op de openbare 
(sociale) mediakanalen en de website van W.S.Z.V. Aqua kunnen voor ongedefinieerde tijd op deze media 
blijven staan. 
 
De gegevens van de online inschrijfformulieren voor verenigingsactiviteiten worden binnen een jaar na 
de betreffende activiteit verwijderd. Het bewaren van deze gegevens gedurende deze periode is nodig 
voor de financiële afwerking van de activiteiten en andere financiële doeleinden. 
 
De gegevens van introductie leden worden binnen een half jaar na het plaatsvinden van de 
introductieperiode verwijderd. Het bewaren van deze gegevens gedurende deze periode is nodig voor de 
financiële afwerking van de activiteiten en andere financiële doeleinden. 
 
Bijzondere gegevens worden direct na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd of wanneer het 
desbetreffende lid verzoekt deze gegevens te verwijderen. Dossiers van vertrouwenspersonen dienen 
volgens het Huishoudelijk Reglement per direct vernietigd te worden als: 

1. Het desbetreffende lid de vereniging verlaat. 
2. De beschuldigde als zijnde onschuldig wordt bevonden. 

 
Gegevens van Sponsoren worden verwijderd binnen een jaar nadat het sponsorcontract af loopt. Het 
bewaren van deze gegevens gedurende deze periode is nodig voor de financiële afwerking van de 
sponsoring en andere financiële doeleinden. 
 
Recht van inzage, wijziging en verwijdering 

Elk lid heeft het recht om diens gegevens in te zien en te wijzigen. Ook heeft een lid het recht om vergeten 
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te worden (vergeetrecht). Dit is een recht voor burgers van de Europese Unie om privacygevoelige 
informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.  

● Bij beroep op dit recht zal het eventuele lidmaatschap per direct worden beëindigd.  
● Uitzonderingen op dit recht worden gemaakt op debiteuren van W.S.Z.V. Aqua. Zij kunnen 

gebruik maken van het recht om vergeten te worden, zodra de debiteur het verschuldigde bedrag 
heeft betaald. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen 
naar wszv.aqua@wur.nl met in de titel ‘Persoonsgegevens’. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. 
Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Wanneer je de gegeven toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen wilt intrekken, kan dat door je af te 
melden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. 
 
Beveiliging 
W.S.Z.V. Aqua neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met het bestuur. 
 
Wijzigingen 
W.S.Z.V. Aqua behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Hier dient over 
gestemd te worden middels een ALV. Mocht de privacyverklaring worden aangepast zullen wij je op de 
hoogte stellen via een e-mail en een bericht in de nieuwsbrief. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, 
kan je jouw lidmaatschap opzeggen. 
 
Als je onze services blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in deze 
privacyverklaring hebben gepubliceerd of verzonden, erken je dat dit betekent dat het verzamelen, 
gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onder de bijgewerkte privacyverklaring vallen vanaf 
de ingangsdatum. 
 
Contact 
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: 
 
Postadres: 
W.S.Z.V. Aqua 
Bornsesteeg 2 
6708 PE Wageningen 
wszv.aqua@wur.nl  
 
Namens het bestuur der W.S.Z.V. Aqua 
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