
 

De VBZ (Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw) zal uw privacygevoelige gegeven alleen voor 
verenigingsdoeleinden gebruiken, de gegevens worden bewaard op een computer die niet met internet 
verbonden is. Foto’s die op evenementen gemaakt worden kunnen op de website van de VBZ gepubliceerd 
worden, indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit schriftelijk te melden aan het E-mailadres van de VBZ, 
secretariaat@zalmschouw.nl 

 

Privacyverklaring: 
PRIVACYVERKLARING VAN DE VBZ, Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw. 
Vereniging is gevestigd te Woudrichem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 40272407. Deze privacyverklaring vormt een nadere 
uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens VBZ 
verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Deze 
verklaring wordt op de website van de VBZ gepubliceerd en aan alle leden en donateurs per 
E-mail toegestuurd. 
 
1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
1.1 VBZ verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: 
 
a. Zich inschrijft/aanmeldt als lid van de VBZ. 
b. Deelneemt aan cursussen, workshops, wedstrijden of evenementen e.d. door de VBZ 
georganiseerd.; 
c. Contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch 
e.d.). 
d. Gefotografeerd wordt (t.b.v. publicatie op de VBZ-website), op evenementen waar de VBZ 
actief aan deelneemt 
 
1.2 VBZ (persoonsgegevens): 
 
a. Voorletters en naam; 
b. Adres; 
c. E-mailadres; 
d. Telefoonnummer(s); 
e. Rekeningnummer(s); 
f. En voorts mogelijk relevante gegevens van inschrijving bij FVEN 
g. Boot gegevens zoals nummer/naam, ligplaats, materialen e.d.(in het boten register 
 
1.3 De VBZ kan deze gegevens gebruiken voor: 
 
•Contacten te onderhouden m.b.t. inschrijving voor evenementen; 
•Correspondentie m.b.t. verenigingsactiviteiten; 
•Voorlichting (informatievoorziening); 
•Betalingen contributie voor Leden en Donateurs); 
•Handhaving.  
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2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 
 
U kunt contact opnemen met de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw per e-mail: 
secretariaat@zalmschouw.nl voor: 
 
(a) Meer informatie over de wijze waarop de VBZ persoonsgegevens verwerkt; 
 
(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
 
(c) Inzage in de persoonsgegevens die FVEN met betrekking tot u verwerkt; 
 
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de VBZ. 
 
 
3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
 
3.1 de VBZ bewaard uw gegevens op een computer die niet met internet verbonden is. 
 
3.2 De gegevens worden door de ledenadministratie en de secretaris verwerkt en 
onderhouden. 
 
3.2 de VBZ zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring 
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. 
 
3.3 de VBZ treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te 
beveiligen. 
 
3.4 Foto’s en gegevens van VBZ leden/donateurs die, door derden op sociaal-media 
geplaatst worden vallen buiten de verantwoording van de VBZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@zalmschouw.nl


 

De VBZ (Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw) zal uw privacygevoelige gegeven alleen voor 
verenigingsdoeleinden gebruiken, de gegevens worden bewaard op een computer die niet met internet 
verbonden is. Foto’s die op evenementen gemaakt worden kunnen op de website van de VBZ gepubliceerd 
worden, indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit schriftelijk te melden aan het E-mailadres van de VBZ, 
secretariaat@zalmschouw.nl 

 

4.DERDEN 
 
4.1 de VBZ kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: 
 
•FVEN, voor registratie varend erfgoed; 
•De Bankrelatie t.b.v.  Automatische incasso van contributie; 
•Organisatoren van evenementen t.b.v.  Inschrijving voor evenementen indien gevraagd; 
  
 
4.2 de VBZ verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1 tenzij u 
daarvoor uitdrukkelijk, schriftelijk, toestemming heeft gegeven of de VBZ daartoe verplicht is 
op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 
 
 
5. WEBSITE 
Toelichting website: 
5.1 Via de website worden geen gegevens opgeslagen, wel kan het zijn dat een computer de 
website van de VBZ kan onthouden in de browser. Alle gegevens worden niet aan derden 
verstrekt. Mocht een derde specifiek vragen om persoonsgegevens, zal er eerst 
toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende leden. 
5.2 Op de website wordt een deel van de gegevens uit het Schepenboek gepubliceerd, deze 
gegevens bevatten geen privacygevoelige informatie doch enkel info over de schepen 
zonder vermelding van de ligplaats of naam van de eigenaar(en). 
5.3 Foto’s van evenementen worden op de website van VBZ gepubliceerd tenzij u 
uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar maakt via secretariaat@zalmschouw.nl  
 
 
6. E-MAIL 
Toelichting e-mail: 
De VBZ  maakt gebruik van maillijsten van leden. Bij uitnodiging voor een vergadering of 
andere bijkomstigheid, correspondentie m.b.t. tot evenementen, het versturen van de 
Nieuwsbrief e.d., worden alle leden in de BCC toegevoegd. De leden kunnen niet van elkaar 
het e-mailadres zien. Mocht hier toch een fout in optreden, zal dit worden genoteerd als 
data lek. 
 
7.WIJZIGINGEN 
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden 
daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 
 
Woudrichem, april 2018 
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