
Privacy beleid Watersportvereniging ‘WSV ’t Sas’ 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging ’t Sas (hierna 

genoemd: “WSV ’t Sas”) verwerkt van haar leden met ligplaats, leden zonder ligplaats, steunleden, 

leden op de wachtlijst of andere geïnteresseerden.  

Indien je lid wordt van WSV ’t Sas of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, dan geef je 

uitdrukkelijk de toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij 

adviseren je om dit privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.  

 

Verantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn het secretariaat en de 

penningmeester van WSV ’t Sas, Zwembadstraat 3, 4551 CS Sas van Gent, met KvK nummer 

40302023.  

De verantwoordelijke is bereikbaar via het emailadres wsvsecr@gmail.com.  

 

Welke gegevens verwerkt WSV ’t Sas voor welk doel 

In het kader van jouw lidmaatschap (aanmeldformulier) worden volgende persoonsgegevens 

verwerkt: 

 Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht. 

 (Post)adresgegevens 

 Telefoonnummer(s), emailadres(sen) en bankrekeningnummer(s)  

 Overige persoonskenmerken gebruikt voor organisatie zoals bvb. sociale media accounts. 

 Verzekeringsgegevens van de verzekeringsnemer en het vaartuig 

Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden:  

 Contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan; 

 Aan- en afmeldingen bij derde instanties (bvb. VPF); 

 Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie; 

 Het afhandelen van de van jou verkregen informatie; 

 Het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WSV ’t Sas; 

 Het verwerken van betalingen. 

 

Emailberichtgeving (eventuele opt-out) 

WSV ’t Sas gebruikt je naam en emailadres om je haar e-mails/nieuwsbrieven te versturen met 

informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van 

WSV ’t Sas. Afmelding voor deze mailingen is ten allen tijde mogelijk via wsvsecr@gmail.com. 
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Bewaartermijnen 

WSV ’t Sas verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot 

maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de digitale persoonsgegevens 

verwijderd. Persoonsgegevens verwerkt in de boekhouding van WSV ’t Sas worden conform de 

wettelijke bewaartermijnen bewaard.  

 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WSV ’t Sas passende technische en organisatorische 

maatregelen getroffen via Google Cloud.  

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WSV ’t Sas gebruik van diensten van derden, 

zogenaamde verwerkers zoals Google. Deze verwerkers zijn GDPR-compliant. 

 

Foto’s en beeldmateriaal 

Volgens de GDPR-wetgeving zijn foto’s of ander beeldmateriaal waarop personen herkenbaar zijn 

ook persoonsgegevens. Op evenementen georganiseerd door onze vereniging worden vaak foto’s 

genomen en dus persoonsgegevens verwerkt.  

Er is een verschil tussen gerichte beelden en niet gerichte of zogenaamde “sfeerbeelden”. Bij 

gerichte beelden dient de verenging expliciet toestemming te vragen voor het maken en gebruiken 

van de beelden. Bij sfeerbeelden hoeft de vereniging dit niet te doen, maar behoudt elk lid het recht 

om te weigeren dat zijn of haar foto gebruikt wordt voor communicatieve of promotionele 

doeleinden.  

 

 

Bestuur  

Watersportvereniging ’t Sas 

Hans Beirnaert, voorzitter. 

Francesca Overbeeke, secretaris.  

 


