Zeehengelclub DOW Z.H.C.D.
Onderafdeling Personeelsvereniging “Dow Benelux - Terneuzen”

Privacy AVG
Algemeen

Contactgegevens

Zeehengelclub Dow Benelux Terneuzen (ZHCD), is een onderafdeling van de PV, gevestigd
aan Vliegende Vaart 10, 4537 DH, Terneuzen, en is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Domeinnaam: https://dowzhc.pvdow.nl
Nico uyt den bogaardstraat 4
4551 EC Sas van Gent
Telefoonnummer: 0657771586

Secretaris

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van ZHCD, zij is te bereiken
via GZijlma@dow.com De functionaris gegevensbescherming wordt ondersteund door een
team van vrijwilligers (bestuur). Gegevens van ZHCD leden liggen voor het bestuur centraal
op onedrive. Middels toestemming bestuur is het mogelijk om onedrive te delen met derde
De ledenlijst is de lijst met persoonlijke gegevens van de leden en deze is alleen voor het
bestuur van ZHCD beschikbaar op onedrive. Alleen de bestuursleden hebben lees- en schrijf
rechten. De ledenlijst wordt ook verstuurd naar de parkeervergunningsafdeling van de
gemeente Terneuzen i.v.m. de aanvraag van de parkeervergunningen aan de Oude Haven voor
leden van ZHCD. Gegevens verstuurd via de website zijn alleen te zien door de secretaris,
vistochtencoördinator en voorzitter van de ZHCD. Ingestuurde formulieren via de website zijn
ook terug te vinden op de beheerfunctie van de website die gecodeerd is met een
gebruikersnaam en wachtwoord.

Persoonsgegevens

ZHCD verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:









Mannummer
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum

Er worden geen IBAN nummers van de ZHCD leden opgenomen in het systeem Betalingen
geschieden door overmaken van de leden zelf op verzoek van de penningmeester. Overmaken
van de ZHCD naar de leden geschiedt doordat het lid op dat moment zijn bankgegevens
verstrekt aan de penningmeester. Dit betreft vergoedingen voor gemaakte kosten door de leden
zelf.

Bijzondere en/of
gevoelige
persoonsgegevens
die worden
verwerkt

Doel

De webpagina ( https://dowzhc.pvdow.nl) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via zeehengelclubdow@hotmail.com dan
verwijderen wij deze informatie.
ZHCD verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
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Geautomatiseerde
besluitvorming
Hoe lang de
persoonsgegevens
bewaard worden

ZHCD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
ZHCD bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:


Delen van
persoonsgegevens
met derden
Cookies, of
vergelijkbare
technieken, die
worden gebruikt
Hoe
persoonsgegevens
beveiligen

Inschrijven bij de ZHCD zelf
Inschrijven voor evenementen georganiseerd door de ZHCD.
Verzenden van onze nieuwsbrief/uitnodigingen
Inschrijflijsten te maken voor evenementen.
E-mails zullen altijd via een BCC naar groepen ZHCD leden gestuurd worden.
Anonieme overzichten van leeftijdsgroepen, deelnemers, evenementen e.d.

Zolang als lid van de PV plus drie jaar.

ZHCD verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
ZHCD gebruikt uitsluitend functionele cookies. Deze worden gebruikt om onderdelen van
onze websites handiger te maken, zodat bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen hoeven te
worden ingevuld of aangeklikt.
Ieder lig heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Dit loopt via de secretaris. Daarnaast hebben leden het recht om eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de ZHCD en hebben leden het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat leden bij ZHCD een verzoek kunnen indienen
om de persoonsgegevens waarover ZHCD beschikt in een computerbestand naar het
betreffende lid of een ander, door het lid genoemde organisatie, te sturen.
Wil men gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heeft men andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kan een
gespecificeerd verzoek worden gestuurd naar zeehengelclubdow@hotmail.com
Tevens bestaat de mogelijkheid 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 worden
persoonsgegevens
beveiligd

ZHCD neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als leden het idee hebben dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er zijn aanwijzingen van misbruik, dan kan contact opgenomen worden
met zeehengelclubdow@hotmail.com. ZHCD heeft de volgende maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen.
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Document historie

Door:
Datum:

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle
wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.
Datum

Naam

4 juni 2018

Gitta Zijlma

3 juni 2018

Danny
Pleunis

Wijzigingen

Tekstueel aanpassingen
Nieuw document opgesteld
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