PRIVACY VERKLARING
Nivon Watersport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ons Privacybeleid
Verwerking persoonsgegevens
Delen van persoonsgegevens met derden
Bewaartermijn van je gegevens
Fotografie/ sociale media
Cookies
Jouw rechten
Wijzigingen

1. ONS PRIVACYBELEID
Als je bij ons een kamp boekt, letten wij ook goed op de persoonsgegevens die je met ons
deelt. In onze privacyverklaring leggen we uit hoe we je gegevens gebruiken en waarom je
erop kunt vertrouwen dat je gegevens veilig bij ons zijn.

De inhoud van deze privacyverklaring
•
•
•
•

Omdat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet, hebben wij alles duidelijk
onderverdeeld.
We leggen uit welke persoonsgegevens we precies verwerken en waarom we dit doen
Wanneer en op welke manier we persoonsgegevens kunnen delen met andere
organisaties
Welke keuzes je kunt maken, en hoe je je persoonsgegevens kunt bekijken en
bijwerken.

In deze privacyverklaring spreken we in de “je” vorm. Hiermee bedoelen wij de
ouder/verzorger en het kind, waarvoor zij de zorg dragen. Als we het hebben over “we”, “wij”
of “ons”, bedoelen we daarmee Nivon Watersport. Wij zijn de organisatie die je
persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Wij gaan hierbij zorgvuldig te werk.
Wij hopen dat je de tijd wilt nemen om deze verklaring te lezen, want je privacy is voor ons
erg belangrijk. Zo weet je na het lezen precies wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt.
Wij gaan ervanuit dat de ouders/verzorgers van het kind (onder de 18 jaar) deze
privacyverklaring samen doornemen en dat de ouder/verzorger van het kind toestemming
verleent voor het kind op het privacybeleid van Nivon Watersport.

2. Verwerking persoonsgegevens
Nivon Watersport verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam (ouder/verzorger en van de deelnemer)
• Adres (ouder/verzorger en van de deelnemer)
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•
•
•
•

Geslacht (deelnemer)
Geboortedatum (deelnemer)
Telefoonnummer (ouder/verzorger)
E-mailadres (ouder/verzorger)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Nivon Watersport verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
jou:
• Eventuele bijzonderheden van uw kind, waar de organisatie rekening mee dient te
houden. Denk hierbij aan zaken als allergieën en medicijngebruik.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nivon Watersport verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Om jou te kunnen informeren over het kamp
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter voorbereiding van het Nivon
Watersport of tijdens het kamp en in geval van calamiteiten.
• Om het kamp te kunnen organiseren, begeleiders-teams te kunnen samenstellen etc.

3.Delen van persoonsgegevens met derden
Nivon Watersport deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nivon Watersport blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Hieronder een lijst waarmee Nivon Watersport samenwerkt.
Categorie
Naam
Doel en soort gegevens
Bewerker
Inzicht krijgen over hoe de website
Google Analytics

Bewerker

Google Drive

wordt ervaren en welke informatie
wordt bekeken. Informatie is niet
traceerbaar naar een individu. Er is
een bewerkersovereenkomst
afgesloten, maar het volledige
privacy beleid van Google geeft
meer inzicht in het gebruik van
informatie.
Nivon Watersport bewaart alle
informatie op Google Drive.
Binnen Google Drive wordt een
strenge rechtenaanpak
gehanteerd. Voor elke vrijwilliger
wordt bepaald voor welke mappen
wel/geen toegang wordt verleend.
Persoonsgegevens van
deelnemers worden alleen
gedeeld met de administratie en
de desbetreffende begeleiders van
de activiteit. Voor de gegevens van
de vrijwilligers geldt dat alleen het
bestuur overal toegang toe heeft.

2

Bewerker

Gmail

Bewerker

Google Photos

Nivon Natuurvrienden

Andere deelnemers voor
dezelfde activiteit

Begeleiders (vrijwilligers van
Nivon Watersport)

De werkgroep van Nivon
Watersport communiceert
uitsluitend per email via de Nivon
Watersport Gmail e-mailadressen .
Bij elk kamp worden er foto’s
verstrekt aan de deelnemers en
begeleiders van het
desbetreffende kamp, deze
worden gedeeld via Google
Photos.
Met Nivon Natuurvrienden
worden de noodgegevens gedeeld
van alle deelnemers en
begeleiders, alleen in geval van
nood, dus niet standaard. Dit geldt
alleen voor de reizen. In geval van
nood is het Nivon het eerste
aanspreekpunt.
Vooraf aan het kamp worden je
gegevens gedeeld (naam,
woonplaats) met de andere
deelnemers uit de groep. Met het
doel de mogelijkheid te bieden tot
bijv. kennismaken en afspraken te
maken omtrent carpoolen,
inkopen en overige reisafspraken.
De begeleiders hebben informatie
nodig over de deelnemers om
eventueel de ouders te
informeren bij een calamiteit en
om het kamp voor te bereiden
(denk aan allergieën bij koken).

4. Bewaartermijn van je gegevens
Categorie
Wettelijke gegevens

Bewaartermijn
7 jaar

Personalia

2 jaar

Boekingshistorie

2 jaar

Overige persoonsgegevens die je
actief verstrekt

1 jaar

Gegevens die Nivon Watersport
heeft verzamelt van deelnemers
boven de 20 jaar

1 jaar

Reden
Wettelijk verplicht door
Belastingdienst.
Na twee jaar zonder een boeking
wordt de deelnemer inactief en de
gegevens verwijderd.
Na twee jaar zonder een boeking
wordt de deelnemer inactief en de
gegevens verwijderd.
Extra gegevens gedurende het
huidige seizoen worden verstrekt
worden het volgende seizoen
verwijderd als het kamp in kwestie
administratief is afgerond. Denk
hierbij aan de noodgegevens en
vragenlijst voorafgaand het kamp.
Om de wettelijke gegevens na
wordt eenmaal per jaar de
database opgeschoond en alle
informatie van deelnemers die
buiten (boven) de
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leeftijdscategorie vallen
verwijderd.

5. Fotografie / sociale media
Tijdens het kamp maken wij foto’s. Deze foto’s uploaden we ná het kamp, dit doet een
begeleider van het desbetreffende kamp. Deze foto’s worden gedeeld via Google photos en
alleen met de begeleiders en de deelnemers van dat kamp. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om
met foto’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor onze deelnemers schade kunnen ondervinden.
Daarnaast gebruiken we zowel tijdens als na het kamp, foto’s voor op onze website en sociale
media (denk hierbij aan Facebook en Instagram).
Het is goed mogelijk dat je niet wilt dat foto’s van jouw kind op internet verschijnen. Je kunt
dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@nivonwatersport.nl.

6. Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Nivon Watersport gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Cookie: Google Analytcs
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

7. Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te laten
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Nivon Watersport. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek indienen
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 info@nivonwatersport.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot 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,
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de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen
Nivon Watersport wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

8 Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
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