Privacy beleid van de Stichting Varend Erfgoed Kolhorn
De Stichting Varend Erfgoed Kolhorn (StVEK), beheerder van de ansjovisjol KH44, verwerkt
persoonsgegevens. Het bestuur van de StVEK wil hierover graag duidelijk en transparant zijn. In dit
privacy statement kunnen antwoorden worden gevonden op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door StVEK, zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Wat zijn persoonsgegevens?
Gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam
samen met een geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar
zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt StVEK persoonsgegevens?
StVEK verwerkt persoonsgegevens van mensen waarmee de stichting direct of indirect een relatie
heeft, wil hebben of heeft gehad. Dit zijn:
•
•
•
•

Vrijwilligers aangesloten bij de StVEK, waarbij een aantal vrijwilligers door het bestuur als
hoofdschipper of schipper zijn aangesteld.
Donateurs of voormalige donateurs van de StVEK.
Passagiers of voormalige passagiers van de ansjovisjol KH44
Sponsors die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar de StVEK een band mee
heeft, wil hebben of heeft gehad.

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?
De persoonsgegevens van de StVEK worden verwerkt in Microsoft Office en de daaraan gerelateerde
applicaties. Daarnaast wordt ten behoeve van het vaarschema de agenda functie van Google-mail
gebruikt.
Waarvoor verwerkt de StVEK persoonsgegevens?
Om goed en veilig met ansjovisjol KH44 te kunnen varen is regelmatig onderhoud nodig. Daarnaast
dient er een vaarplanning te worden opgesteld om de wensen van onze passagiers in te kunnen
vullen. Ook kunnen vrijwilligers worden benaderd voor bijzondere zeiltochten, zoals de Visserijweek
in Workum. Om hier uitvoering aan te geven is er een goed contact nodig met en tussen de
vrijwilligers. Daarom worden van de vrijwilligers de volgende persoonsgegevens bewaard: naam,
adres, e-mailadres(-sen) en telefoonnummer(s). Deze persoonsgegevens worden gedeeld onder
elkaar.
Ook kan er een calamiteitenadres van de vrijwilliger worden bewaard. Bijvoorbeeld de naam en het
telefoonnummer van de partner. Het calamiteitenadres wordt niet gedeeld en is alleen beschikbaar
voor de hoofdschipper.
Voor promotiedoeleinden kunnen foto’s en video’s van de vrijwilligers worden gemaakt en
gepubliceerd. Vrijwilligers die het niet op prijs stellen dat (een deel van) hun persoonsgegevens
worden gedeeld kunnen dit aangeven. De StVEK zal dit respecteren.

De StVEK heeft donateurs die twee maal per jaar een nieuwsbrief krijgen toegezonden. Hiertoe
worden van de donateurs de volgende persoonsgegevens opgeslagen: naam, adres en e-mailadres.
Mensen die met de ansjovisjol KH44 mee willen varen nemen in het algemeen via telefoon of e-mail
contact met de StVEK op. Zij boeken dan voor een bepaalde zeiltocht. Deze vaart wordt in de
betreffende Google-agenda “KH44 Vaarplanning“ opgenomen. Gegevens van de passagiers welke
hier worden bewaard beperken zich in het algemeen tot de naam van de persoon welke contact met
de StVEK opnam, alsmede een telefoonnummer. Ook worden eventuele bijzonderheden, zoals
‘5 personen’, ‘vriendengroep’ en ‘één persoon slecht ter been’ vermeld in de agenda-afspraak. Aan
een zeiltocht wordt een schipper en veelal een maat, beiden vrijwilliger van StVEK, gekoppeld. De
agendagegevens zijn inzichtelijk voor de schippers van StVEK. In de praktijk zal alleen de schipper van
de tocht deze agenda-afspraak bekijken. Voor promotiedoeleinden kunnen foto’s en video’s van de
passagiers worden gemaakt en gepubliceerd. De schipper zal hiervoor toestemming vragen.
Van onze sponsors worden geen persoonsgegevens bijgehouden.
Verwerkt de StVEK ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
De StVEK verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, met
toestemming van de vrijwilliger of als je de vrijwilliger daarom vraagt. In dat laatste geval verwerken
wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is, wat er in de praktijk op neer zal komen dat de
informatie – in overleg met de vrijwilliger – wordt gedeeld onder de schippers.
De StVEK controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een
BSN-nummer, niet worden geregistreerd.
Hoe gaat de StVEK met de persoonsgegevens om?
De persoonsgegevens van vrijwilligers worden door de hoofdschipper bewaard in een Excel-bestand.
Dit bestand is alleen te benaderen als men middels een wachtwoord inlogt op de computer van de
hoofdschipper. De persoonsgegevens worden, ook als de vrijwilliger zijn werkzaamheden beëindigd
en zo lang als nodig wordt geacht, bewaard. Dit voor eventuele toekomstige activiteiten. Wil een
vrijwilliger dat zijn persoonsgegevens worden gewist dan kan hij dit aangeven bij de hoofdschipper,
waarna hij daar uitvoering aan geeft. De hoofdschipper kan zijn taak overdragen aan een bestuurslid.
De persoonsgegevens van donateurs worden door de voorzitter bijgehouden in een Excel-bestand.
Dit bestand is alleen te benaderen als men middels een wachtwoord inlogt op de computer van de
voorzitter. De persoonsgegevens worden, ook als de donateur niet meer doneert en zo lang als nodig
wordt geacht, bewaard. Dit voor eventuele toekomstige activiteiten. Wil een donateur dat zijn
persoonsgegevens worden gewist dan kan hij dit aangeven bij de voorzitter, waarna hij daar
uitvoering aan geeft. De voorzitter kan deze taak aan een ander bestuurslid overdragen.
De gegevens van passagiers worden door de hoofdschipper opgeslagen in Google-agenda “KH44
Vaarplanning“. De schippers van de ansjovisjol KH44 krijgen met behulp van hun Google-account
toegang tot deze gegevens. De hoofdschipper beheert het account.
Na een vaartje wordt de afspraak aangevuld met gegevens van de vaart zelf, zoals het definitieve
aantal passagiers, de vaarpenningen, gegevens over het weer en verdere bijzonderheden.
Op haar webpagina https://www.google.com/intl/nl/cloud/security/gdpr/ geeft Google aan dat haar
producten zo zijn beveiligd dat zij voldoen aan de AVG.

Wie kan er bij de persoonsgegevens?
Alleen de voorzitter en de hoofdschipper kan bij de gegevens van vrijwilligers. Alleen de voorzitter en
de penningmeester kan bij de gegevens van donateurs. De schippers kunnen bij gegevens van
passagiers.
Voor het laten inzien of wijzigen van de persoonsgegevens van vrijwilligers is de hoofdschipper
verantwoordelijk. Voor het laten inzien of wijzigen van de persoonsgegevens van donateurs is de
voorzitter verantwoordelijk. Voor het laten inzien of wijzigen van de persoonsgegevens van
passagiers is de hoofdschipper verantwoordelijk.
NB. De hoofdschipper en de voorzitter kunnen hun taak (tijdelijk) overdragen aan een bestuurslid
van de StVEK.
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de StVEK
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt bij het plannen van activiteiten, zoals de
wekelijkse vaarten en onderhoud aan de jol.
Persoonsgegevens van donateurs worden gebruikt voor het verspreiden van de nieuwsbrief.
De StVEK zal geen persoonsgegevens uitwisselen aan derde partijen.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
De persoonsgegevens van vrijwilligers worden, ook als de vrijwilliger stopt met zijn werkzaamheden,
zo lang als nodig wordt geacht bewaard. Dit voor eventuele toekomstige activiteiten. Wil een
vrijwilliger dat zijn persoonsgegevens worden gewist dan kan hij dit aangeven bij de hoofdschipper,
waarna deze hoofdschipper daar uitvoering aan geeft.
De persoonsgegevens van donateurs worden, ook als de donateur stopt met zijn donaties, zo lang als
nodig wordt geacht bewaard. Dit voor eventuele toekomstige activiteiten. Wil een donateur dat zijn
persoonsgegevens worden gewist dan kan hij dit aangeven bij de voorzitter, waarna deze voorzitter
daar uitvoering aan geeft.
De persoonsgegevens van passagiers in de agenda worden, zo lang als nodig wordt geacht bewaard.
Dit voor eventuele toekomstige activiteiten. Wil een passagier dat zijn persoonsgegevens worden
gewist dan kan hij dit aangeven bij de schipper, waarna deze de hoofdschipper hierover informeert.
De hoofdschipper geeft uitvoering aan de wens van de betreffende passagier.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de StVEK gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.
Kan ik zien welke gegevens de StVEK van mij verwerkt?
Een vrijwilliger die de gegevens welke over hem of haar worden bewaard wil inzien kan deze
gegevens opvragen bij de hoofdschipper.
Een donateur die de gegevens welke over hem of haar worden bewaard wil inzien kan deze gegevens
bij de voorzitter.

Een passagier die de gegevens welke over hem of haar worden bewaard wil inzien kan deze opvragen
bij een schipper of de hoofdschipper.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de StVEK kan contact
worden opgenomen met de StVEK via e-mailadres contact@kh44.nl. Ook kan altijd een van de
bestuursleden worden benaderd.
Wijzigingen privacy beleid
De StVEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit
privacy beleid raadplegen via www.kh44.nl.

