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Privacy Statement – Noordkapervereniging-Amsterdam – 22 mei 2018 

PRIVACY STATEMENT NOORDKAPERVERENIGING 
De Noordkaper Vereniging is een schippersvereniging voor eigenaren van een Noordkaper, Zuidkaper 
of Wanderer. De vereniging wil het varen met deze bijzondere scheepstypen bevorderen en heeft 
gezelligheid hoog in het vaandel staan. 

Zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens 
Wij gaan als vereniging zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leden en houden aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. We hanteren het volgende privacybeleid. Lees regelmatig dit privacy 
statement, we kunnen deze van tijd tot tijd wijzigen. 

Vragen en contact 
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? U kunt altijd contact opnemen met iemand van het bestuur, 
ook bij eventuele klachten. Stuur een bericht naar secretaris@noordkapervereniging.nl  

Persoonsgegevens 
Wij verwerken uw contactgegevens. De vereniging vraagt uw scheepsnaam, naam, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres. Bezoekt u onze website, dan kunnen we ook uw IP nummer opslaan voor analyse doeleinden.  

Doeleinden gebruik 
De gegevens worden uitsluitend in het kader van de activiteiten van onze vereniging gebruikt. Onze vereniging 
biedt een platform voor Noordkaper, Zuidkaper en Wanderer schippers om informatie uit te wisselen, waar 
leden in contact kunnen komen met collega schippers, en vragen stellen of ervaringen uitwisselen. 

We sturen u onze nieuwsbrief en kunnen u ook op de hoogte houden van de activiteiten en evenementen van 
onze vereniging via email.  

Delen 
Uw gegevens zijn beschikbaar voor de bestuursleden van de vereniging. In de besloten afdeling van onze 
website die alleen toegankelijk is voor leden, is de ledenlijst ook voor de andere leden beschikbaar. Wilt u niet 
worden vermeld op de ledenlijst die inzichtelijk is voor andere leden, stuur dan een bericht naar 
secretaris@noordkapervereniging.nl 

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden. 

Beveiliging 
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben we fysieke, technische en organisatorische 
maatregelen getroffen.  

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de activiteiten van onze vereniging. 

Wijzigen gegevens – recht van inzage, correctie of verzet 
Wilt u uw wijzigingen van adres, scheepsnaam, e-mail of telefoonnummer of andere wijzigingen in uw 
lidmaatschap doorgeven via secretaris@noordkapervereniging.nl. 

U bent als lid van onze vereniging zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door 
u zijn opgegeven. Wilt u inzage in uw gegevens, deze corrigeren of laten verwijderen? Of wilt u niet langer 
informatie van onze vereniging ontvangen? Laat het ons weten via email: secretaris@noordkapervereniging.nl 


