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PRIVACY-BELEID
Revisie juni 2018
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging Efsix Klasse Organisatie
Nederland (hierna: de ”EKON” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere
geïnteresseerden.
Indien je lid bent/wordt van de EKON, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens
aan de EKON verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Verantwoordelijkheid EKON
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Efsix Klasse-Organisatie Nederland
Kamer van Koophandel nummer 40534553
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via bestuur@efsix.nl
2. Welke gegevens verwerkt de EKON en voor welk doel
2.1. In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b. adresgegevens en eventueel postadres
c. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d. Bootnaam, zeilnummer, vaargebied, lid bij watersportvereniging,
e. KNWV wedstrijd licentienummer tbv zeilwedstrijden
f. Naam bemanning en KNWV bemanning licentienummer
2.2. De EKON verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het organiseren van training, wedstrijden en overige verenigingsactiviteiten
a. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de EKON;
c. Je naam, adresgegevens en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het
lidmaatschapsgeld, wedstrijden, activiteiten, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen
diensten af te wikkelen.
2.3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt
om je te vragen naar je ervaringen met de EKON en je te informeren over de ontwikkelingen van
de EKON.
2.4. E-mail berichtgeving:
De EKON gebruikt je naam en e-mailadres om je via haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de efsix te informeren over het reilen
en zeilen van de EKON. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door te reageren op
de mailing.
3. Bewaartermijnen
De EKON verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot
maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens
vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de EKON passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de EKON gebruik van diensten van een
derde, een zogenaamde bewerker. Met name voor:
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• Het verzorgen van de internet omgeving van de EKON;
• Het verzorgen van de (financiële-, leden- en activiteiten) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.
4.3. Het gebruik van persoonsgegevens op social media (zoals Facebook, Twitter en WhatsApp) valt
buiten de verantwoordelijkheid van de EKON.
5. Verstrekking van gegevens aan derden.
5.1. Aangezien de EKON wedstrijden organiseert samen met lokale watersportverenigingen, kunnen de
inschrijf gegevens worden doorgestuurd aan het organiserend wedstrijd comité. Hiertoe worden
persoonsgegevens van de deelnemende leden (voor- en achternaam, geboortedatum, adres,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, boot naam, zeilnummer en naam van de bemanning
en KNWV wedstrijd licentienummers) met deze instituten gedeeld.
5.2. De EKON wil leden / efsix eigenaren met elkaar verbinden. Hiervoor is op het besloten gedeelte van
de website voor elk lid de ledenlijst beschikbaar met de functie “leden zoeken leden”. Hierin kan
men de volgende informatie vinden
• Foto, Voor- en achternaam, mobiel en thuis telefoonnummer van alle leden
• Zeilnummer, bootnaam, watersportgebied en lid bij watersportvereniging van alle leden
5.3. De EKON verstrekt geen gegevens aan overige derden zonder jouw expliciete toestemming.
6. Minderjarigen
De EKON verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
7. Beveiliging
De EKON heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens de EKON van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
8. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten
8.1. Via de website www.efsix.nl van de EKON kan je inloggen en je persoonsgegevens inzien of
wijzigen.
8.2. Via de ledenadministratie van de EKON kan je ook een verzoek indienen om je persoonsgegevens
in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De EKON zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen
drie maanden na ontvangst hierover informeren
8.3. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
8.4. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de EKON je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur. Je hebt altijd het recht een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied
van privacy bescherming.
8.5. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie via bestuur@efsix.nl
9. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de officiële “efsix nieuwsbries”
bekend gemaakt.
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