Privacy verklaring stichting “De Stootwil”, jachthaven Rhoon.
Stichting ‘De Stootwil’ is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect
is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
De handelswijze van stichting ‘De Stootwil’ is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een
“geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. De naam van een persoon op wie de gegevens betrekking
hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een
huis- of emailadres.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens, die u zelf actief heeft achtergelaten, worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft
achtergelaten. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met stichting ‘De Stootwil’. Deze overeenkomsten
hebben betrekking op de huur en verhuur van lig- en of stallingplaatsen voor vaartuigen en boottrailers. De gegevens
kunnen tevens worden gebruikt om de relatie met de klant te beheren. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren
met bestaande klanten over diensten, bij incidenten of het verspreiden van een nieuwsbrief. Zonder verwerking van uw
gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan het doel
waarvoor de gegevens verzameld en verwerkt zijn. Bepaalde gegevens worden langer bewaard om te voldoen aan
wettelijke bewaarplichten.

2. Website
Via de website, jachthavenrhoon.nl worden geen persoonsgegevens verzameld. Ook maakt onze website geen gebruik
van cookies en geen gebruik van een website statistieken programma.

3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij
daartoe verplicht zijn aan bevoegde autoriteiten op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

4. Beveiliging
Stichting ‘De Stootwil’ beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve
veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein
mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve
toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u
contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.

5. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met “De Stootwil” heeft, heb u recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Na een
schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien.
Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken die gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze
producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u aanwijzingen heeft dat wij niet zorgvuldig
omgaan met uw persoonsgegevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Aanpassen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacy verklaring aan te passen. Ook kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd
wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze
website en is op verzoek verkrijgbaar op papier.

7. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Stichting “De Stootwil”
Havendam 23
3161 XB Rhoon
secretariaat@jachthavenrhoon.nl
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