Privacy Verklaring
Stichting Jachthaven en Camping De Helling hecht veel waarde aan de bescherming van
jouw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt helder en transparant uiteengezet
hoe de verwerking van persoonsgegevens binnen onze stichting gebeurt. We doen er alles
aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.
Stichting Jachthaven en Camping De Helling houdt zich in alle gevallen aan de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•
•

op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, deze rechten
respecteren en je hierop expliciet wijzen;
jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt; zoals beschreven in dit privacy statement;
de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze persoonsgegevens nodig
hebben voor de verwerking van jouw aanvraag;
passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen voor de
waarborging van de beveiliging van de persoonsgegevens;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Stichting Jachthaven en Camping De Helling is verantwoordelijke voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Indien je na het lezen van het privacy statement, of in algemene
zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, gebruik dan deze
contactgegevens: Stichting Jachthaven en Camping De Helling , Helling 2, Culemborg. Per
e-mail bereikbaar op: info@sjch.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Stichting Jachthaven en Camping De Helling verwerkt ten
behoeve van een correcte financiële en administratieve afwikkeling van
•
•

de reservering voor een staan- of ligplek voor passanten;
vaste staan-of ligplaatshouders met een seizoensplek.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je
vragen:
•
•
•
•
•
•
•

naam, adres, postcode en woonplaats
telefoonnummer(s)
e-mail adres
geslacht
geboortedatum
bootgegevens (soort, naam, afmetingen, verzekeringsmaatschappij, polisnummer)
lidnummer KNWV

Van personen die aangeven lid te willen worden: identiek aan het hierboven genoemde.
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Ten behoeve van communicatie en informatie kunnen foto’s met daarop groepen gebruikers
van onze faciliteiten – die op ons terrein gemaakt worden gemaakt – gepubliceerd worden
op de website. Voor portretten van een individu vragen wij uitdrukkelijke toestemming
alvorens deze te plaatsen.
Bewaartermijn
Stichting Jachthaven en Camping De Helling bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is
vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze
medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Medewerkers of bestuurders hebben enkel toegang tot de (financiële) administratie indien
de werkzaamheden dit verlangen. De digitale beveiliging van deze gegevens valt onder de
verantwoordelijkheid van de leverancier van e-Captain (DISPI)op onder andere de volgende
manier:
•
•
•
•
•

beveiligde hosting omgeving: de servers worden gehost in het high tech datacenter
van Interconnect in ’s-Hertogenbosch. De servers zijn voorzien van
beveiligingssoftware en worden door Dispi voorzien van alle belangrijke updates;
dagelijkse back-ups: Dispi maakt dagelijks een back-up van hun servers. Deze
worden zowel intern als extern bewaard;
3-traps inlogprocedure: om in te loggen in e-Captain hebben wij een loginnaam,
wachtwoord en pincode. Deze gegevens zijn niet in onze browser worden opgeslagen
om snel en automatisch in te loggen als wij naar e-Captain gaan;
sessie time-out. Als wij een bepaalde periode niet actief zijn in e-Captain worden wij
automatisch uitgelogd;
continuïteit: de broncode van e-Captain is gedeponeerd bij een notaris in ’sHertogenbosch alwaar een overeenkomst is gemaakt t.b.v. de continuïteit van eCaptain.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je
hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (
of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de
door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een
andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
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Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit voor het
functioneren van de onze organisatie nodig is, er een verwerkersovereenkomst is, of indien
wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verstrekken. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegeven, dan vragen we je
hierover met ons in contact te treden. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt,
neem dan contact met ons op via info@sjch.nl.
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