Stichting Schipperskring Kooijman & De Vries en Van Rijnsoever

Privacy statement
De SKVR hecht aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden
dan ook zorgvuldig bewerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de wet en regelgeving op het
gebied van de bescherming persoonsgegevens, zoals de AVG met ingang van 25 mei 2018 verplicht
stelt.
RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKINGVAN PERSOONSGEGEVENS
Volgens de wet mag de SKVR alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijk
grondslagen geldt. De volgende rechtsgronden worden daarvoor gehanteerd voor zover van
toepassing:
 om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en
verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 in verband met gerechtvaardigde belangen van de SKVR ter realisering van haar doelstellingen,
waarbij de SKVR er op let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is; zo worden er onder
andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
- het beheer van leden/donateursgegevens en de financiële administratie incl. digitale en
postale facturatie;
- het beheer van de scheepskarakteristieken, waaronder de afmetingen, type, ligplaats en
eigendomsgeschiedenis; de koppeling daarvan naar de NAW (etc.) gegevens zal daarbij niet
op de website toegankelijk zijn;
- het verzorgen van communicatie voor de gezamenlijke activiteiten via e-mail of
postbezorging;
- het verzenden van het clubblad De Loefbijter;
- overige verwerking van gegevens waarvoor toestemming is verleend;
- chat –box gegevens en webshop gegevens indien van toepassing;
- het beheer van onze website.
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
De SKVR is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de SKVR
de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de
naleving van de wettelijke vereisten.
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie vraagt of zich bij ons aanmeldt, telefonisch of via e-mail
contact met ons opneemt, of u abonneert op de Loefbijter, registreren wij in principe
persoonsgegevens van u.

De SKVR verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie doelstelling van de stichting)
en doet dit alleen met de daarvoor noodzakelijke gegevens. De volgende doelen zijn van toepassing
bij de verwerking van de persoonsgegevens door de SKVR:








Om contact met u op te nemen
Om u informatie te sturen
Voor het uitvoeren van de administratie
Voor het recht tot deelname aan de collectieve bootverzekering
Om te communiceren over activiteiten
Om de Loefbijter toe te zenden
Het bijhouden van een register met de bootgegevens.

De gegevens die worden bijgehouden betreffen:
NAW gegevens, bankgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bootgegevens.
Er is een register, dat via de website en met wachtwoord toegankelijk is voor de donateurs en de
naam van de eigenaar met de bootgegevens vermeldt. van de SKVR.
Indien van toepassing: bij mails kunt aangeven geen prijs meer te stellen op ontvangst via
secretaris@schipperskring.nl
Website en cookies
Op de website worden bezoekersgegevens (aantal hits) bijgehouden om de werking van de website
te optimaliseren. De SKVR gebruikt geen cookies.
Op de website treft u een aantal links naar websites aan. Hoewel deze websites met zorg zijn
geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw
gegevens door die organisaties.
Beveiliging van persoonsgegevens
De SKVR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Dat is
vastgelegd in de Beleidsvisie Privacywetgeving bij de Schipperskring.
Uitwisseling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens gegevens worden binnen de SKVR op zorgvuldige wijze gehanteerd.
De SKVR zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij met voorafgaande toestemming.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.
De SKVR kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of
definitief iedere toegang tot de website of delen daarvan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De SKVR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving
vereist. Na beëindiging donateurschap worden de gegevens nog 7 jaar bewaard.
UW PRIVACY RECHTEN
U heeft recht om inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering
van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. U
kunt hierbij gebruik maken van de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie ook
link).
Donateurs worden van een eventuele inbreuk op de beveiliging van de SKVR op de hoogte gesteld,
indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer.
U kunt de verwerking van de gegevens berustend op uw instemming te allen tijde intrekken.
Beeldmateriaal (foto, video) b.v. van activiteiten beschouwen we als journalistiek beeldmateriaal
Verzoeken, vragen of gegevenswijzigingen kunt u richten aan secretaris@schipperskring.nl of aan de
Secretaris SKVR, Voorstraat 66b, 2941 EV Lekkerkerk.U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
De SKVR behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check regelmatig de updates op de website.

SKVR, 17 mei 2018

DOELSTELLING SKVR
Voortgekomen uit een oorspronkelijk initiatief van de werf Kooijman en De Vries Jachtbouw B.V. te
Deil aan de Linge en enkele bezitters van door deze werf gebouwde schepen, stelt de stichting zich
ten doel:
1. Het behoud van de traditie van het varen met het Oudhollandse schip, wat als nationaal
erfgoed beschouwd kan worden.
2. Het bevorderen van de belangen van eigenaren en schippers van door deze werf,
respectievelijk door werven die daaruit zijn voortgekomen, gebouwde traditionele schepen.
Als werven die daaruit zijn voortgekomen worden uitsluitend bedoeld Jachtwerf Van Rijnsoever Deil
B.V. te Deil en De Scheepsbouwers B.V. te Werkendam tot 2005. Tevens behoren hiertoe de schepen
die gebouwd zijn door Kooijman Jachtbouw B.V. te Zwijndrecht.

