
                                  Hengel Sport Vereniging De Voorn. 

Hengel Sport Vereniging "De Voorn", ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel onder                                     

nummer 40060152 , adres: Oosteinde 7 b ,7711 BV te Nieuwleusen. 

Secretariaat is gevestigd aan de Baron van Dedemstraat 6, 7711 HV te Nieuwleusen, hierna te 

noemen HSV De Voorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacy verklaring. 

Contactgegevens: HSV De Voorn, Baron van Dedemstraat 6, 7711 HV Nieuwleusen,. 

De secretaris van HSV de Voorn is de Functionaris Gegevensbescherming van HSV De Voorn, te 

bereiken via postmaster@hsvdevoorn.nl 

HSV De Voorn verzameld ( mogelijk) de volgende persoonsgegevens: 

A .  Voorletters en naam;                                                                                                                                      

B.   Geboortedatum;                                                                                                                                                  

C.   Adres;                                                                                                                                                             

D.   Emailadres;                                                                                                                                                           

E.   Telefoonnummer ;                                                                                                                                                

F.    Leeftijd;                                                                                                                                                                   

G.   Geslacht;                                                                                                                                                          

H.   Rekeningnummer(s);                                                                                                                                              

I.    Het lidmaatschaps(nummer ) van HSV De Voorn.                                                                                            

J.    En voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens ( zoals vrijilligersfunctie(s) binnen       

hengelsportorganisaties,  afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren,     

hengelsporttresultaten  e.d). 

Hengel Sport Vereniging De Voorn  kan deze gegevens gebruiken om:                                                      

▪ Het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten;                                                                                        

▪ beleidsinformatie( beleidsformulering en optimalisering van dienstverlening;                                                   

▪ voorlichting ( informatievoorziening) ;                                                                                                                           

▪ onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport );                                                                                                   

▪ handhaving 

 

HSV De Voorn verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 

je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.        

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 

Onze website/social-media en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. We kunnen 

echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We 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 ervan overtuigd bent dat wij 

zonder toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige , neem dan 

contact op met ons  via  postmaster@hsvdevoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

HSV De Voorn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:                                                   

- Je te kunnen bellen, e-mailen of brieven  te sturen-  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit 

te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming. 

HSV De Voorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma’ s  of –systemen, zonder dat daar een mens  (bijvoorbeeld een 

medewerker(ster) van de HSV De Voorn tussen zit. 

HSV De Voorn gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: 

De gegevens worden opgeslagen in het programma  HSV Leden,  welke draait onder auspiciën en 

verantwoording van Sportvisserij Nederland , die dit programma dan ook  beveiligd heeft/ houdt.               

De secretaris/penningmeester  van HSV De Voorn kan/heeft  de mogelijkheid om deze persoon  

gegevens op zijn/haar computer op te slaan in een Excel- bestand voor verwerkingen hiervan en 

controles uit te oefenen.                                                                                                                                         

Deze Pc’s  zijn beschermd met een Wachtwoord, Anti-Virusscanner (abonnementt AVG) en   

Windows-Firewall. 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren. 

HSV De Voorn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor we je gegevens nodig hebben. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende 

catagorieen vaanpersoonsgegevens: Persoonsgegevens,Personalia , Adres,enz.:                                       

Zolang het lidmaatschap duurt.  

Delen van persoonsgegevens met derden. 

HSV De Voorn verstrekt uitsluitend  aan derden en alléén  als dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies,  of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

HSV De Voorn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming  voor de gegevensverwerking  in te trekken of bezwaar  te 

maken tegen de verwerking  van jouw persoonsgegevens door HSV De Voorn en je hebt het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend  dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand, naar jou of een ander , door 

jou genoemde instantie/organisatie, te sturen.                                                                                                 

Je kunt een verzoek tot  inzage , correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens  of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens  sturen naar : postmaster@hsvdevoorn.nl   .  Om er zeker van te zijn dat het 

verzoek om inzage door jou is gedaan, vragen wij  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het 

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie  je pasfoto, MRZ ( Machine Readable Zone, de strook met 

nummers onderaan paspoort) paspoortnummer,en   BSN (Burgerservicenummer) zwart.                               
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Dit ter bescherming van  je  privacy.                                                                                                                                  

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk vier weken, op jouw verzoek. 

HSV De Voorn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijk hebt om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autorteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

HSV De Voorn neemt de bescherming van jouw gegevens  serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijzigingen tegen te gaan,  Als jij toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met:  postmaster@hsvdevoorn.nl 

Hengel Sport Vereniging De Voorn heeft de volgende maatregelen genomen  om jouw 

persoonsgegevens te beveiligen:  Op de  PC  is het HSV Ledenprogramma beveiligd met een 

wachtwoord wat met regelmaat vervangen moet worden, verder is de PC beveiligd met een anti 

virusprogramma ( abonnement  AVG) en een  Windows-Firewal. 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens van HSV De Voorn? 

Er zijn twee bestuursleden ( secretaris en penningmeester van HSV De Voorn ) die toegang hebben 

tot de persoonsgegevens  om de  gegevens in te zien ,verwerken , wijzigen,  mutaties door te 

voeren , automatische incasso te verwerken. Deze twee bestuursleden hebben ieder hun eigen 

toegang tot het systeem met voor elk een persoonlijke inlog code. 

Publiceren op socialmedia  en  in  dag en weekbladen. 

Bij aan gaan van het lidmaatschap geeft u HSV De Voorn toestemming om tijdens evenementen en 

clubaangelegenheden etc. foto’s te maken en deze te publiceren met vermelding van namen van 

personen welke op de opname staan. Het publiceren  zal kunnen zijn op de website, Facebook, 

Twitter en andere socialmedia.  Verder zal van evenementen ( viswedstrijden, bijzondere 

gebeurtenissen etc.)   iets gepubliceerd kunnen worden in dag- en weekbladen met ook weer 

namen van de deelnemers(sters). 

Deze privacy-verklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit 

hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze 

webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden. 

 

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan 

contact met ons op via deze website. 

 
Deze privacy-verklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit 

hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze 

webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.  
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