Je leest op dit moment de privacy
verklaring van Zeilschool ’t
Stekelbaarsje.
Zeilschool
’t
Stekelbaarsje is een zeilschool die
zeilkampen, schoolkampen en
arrangementen organiseert voor
allerlei doelgroepen. Daarnaast is
Zeilschool ’t Stekelbaarsje een
accommodatieverhuurbedrijf.
Er zijn situaties waarin jouw
gegevens door zeilschool ’t
Stekelbaarsje verzameld worden.
Het is daarom goed dat jij weet wat
daarmee gedaan wordt en hoe je
jouw wensen rondom jouw
gegevens kan aangeven. Daarover
gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent
het gebruik van jouw gegevens
door zeilschool ’t Stekelbaarsje,
neem dan gerust contact op!
Privacy@stekelbaarsje.nl |
06-52381316 | Mardyk 21 |8581
KG | Elahuizen
02. doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen
persoonsgegevens verzameld door
zeilschool ’t Stekelbaarsje.
Deze worden hieronder toegelicht.
01. Het versturen van
Nieuwsbrieven
Zeilschool ’t Stekelbaarsje stuurt
via e-mail nieuwsbrieven. Deze
nieuwsbrieven
zijn
enerzijds
commercieel, anderzijds gericht op
kennisdeling of ter informatie op
de komende activiteiten. Je
voornaam en emailadres worden
verzameld via het formulier op de
website.
02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld
worden als jij je aanmeld voor een
zeilkamp, contact formulier invult
of een offerte aanvraagt.
03. Analytics
De website van zeilschool ’t
Stekelbaarsje verzamelt jouw
gegevens om de website te
verbeteren. Dit gebeurt met
Google Analytics. Deze gegevens
zijn anoniem en zijn dus niet
gebonden aan jouw persoonlijke
activiteiten. Denk hierbij aan

informatie zoals de duur van je
website bezoek of de pagina’s die
je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen
verwerkt met jouw toestemming
of de toestemming van je
ouders/verzorgers wanneer je
jonger dan 16 jaar bent.
Tijdens zeilkampen,
schoolkampen, arrangementen of
accommodatie verhuur kunnen er
foto en video opnames gemaakt
worden welke op onze website en
social media kanalen geplaatst
kunnen worden. Wanneer je je
hier niet prettig bij voelt, kun je dit
aangeven. Vanaf het moment dat
je bezwaar hebt gemaakt, zorgen
wij ervoor dat er geen nieuw
beeldmateriaal geplaatst wordt.
Alle eigendomsrechten,
waaronder auteursrechten, van
teksten, foto’s, films,
geluidsfragmenten, graphics, en
andere gebruikte materialen
berusten bij Zeilschool ’t
Stekelbaarsje. tenzij anders
aangegeven. Het zonder
schriftelijke toestemming van
zeilschool ’t Stekelbaarsje
gebruiken, vermenigvuldigen
en/of verspreiden van deze
materialen is niet toegestaan. Wel
mag informatie op deze website
geciteerd worden, mits dit gebeurt
in de geest van de website en er
gebruik wordt gemaakt van een
deugdelijke bronvermelding.
04. Contact en updates tijdens een
Zeilweek
Je ouders kunnen zich aanmelden
voor een app-groep tijdens het
inschrijven. Tijdens de zeilweek
wordt een app-groep aangemaakt
waarin updates van het zeilkamp
worden weergegeven
03. Ontvangers
De gegevens die zeilschool ’t
Stekelbaarsje ontvangt en
verwerkt worden beheerd d.m.v.
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden
verzonden met Mailchimp. Op het
moment dat jij je aanmeld voor de
nieuwsbrief of inschrijft voor een
zeilcursus, wordt jouw e-mailadres
automatisch opgeslagen in de

daarvoor bestemde lijst binnen
Mailchimp.
02. Online
cursistenregistratie CWO
Om te weten welke cursist welk
diploma heeft behaald, worden je
naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, geboorte plaats
en zeilervaring opgeslagen. Je
hebt zelf inzage in het
cursistenregistratie systeem en
kan je zelf uitschrijven of gegevens
wijzigen.
03. De Boer Financieel en
Fiscaal
Jouw gegevens, naam,
achternaam, worden voor
facturatie opgeslagen in het
programma AFAS. Dit programma
is gekoppeld aan De Boer
Financieel en Fiscaal in Bakhuizen
die de administratie verwerkt.
04. Opslag periode
01. Het versturen van
nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam
worden opgeslagen in Mailchimp.
De opslag van jouw gegevens is
voor onbepaalde tijd. Jij kan je
namelijk uitschrijven wanneer je
maar wilt via de link onderaan de
nieuwsbrief of door een mail te
sturen
naar
privacy@stekelbaarsje.nl
02. Online CWO cursisten
registratie systeem
De gegevens zoals naam, adres,
zeilervaring en e-mail adres komen
in je waterpaspoort te staan. Met
het e-mail adres kun je dit zelf
wijzigen en inzien.
03. Contact opnemen
Op het moment dat je het
contactformulier, aanmelding voor
een zeilweek of offerte aanvraag
doet, worden die verstrekte
gegevens opgeslagen op een
mailserver. Die mails worden tot
maximaal vijf jaar terug bewaard.
04. Analytics
De gegevens die Analytics op de
website verzameld zijn anoniem,
dus niet verbonden aan naam,
woonplaats of e-mailadres. Deze
gegevens worden voor onbepaalde

tijd bewaard
Analytics.

binnen

Google

heb je het recht op het laten wissen
van jouw gegevens.

05. App-groep
De gegevens van de app groep
worden aan het einde van het
seizoen weer verwijderd.
Als je wilt dat deze eerder
verwijderd worden, kun je contact
opnemen met de zeilschool.

04. Recht op het indienen
van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, als je vindt dat
zeilschool ’t Stekelbaarsje niet op
de juiste manier met jouw
gegevens omgaat.

06. Boekhoudprogramma
Om te voldoen aan de belastingwet
bewaren we je gegevens maximaal
7 jaar.
07. Beveiliging
Er
worden
van
jouw
persoonsgegevens geen fysieke
kopien gemaakt. Je gegevens
worden alleen beheerd in de
eerdergenoemde systemen en
software.
De persoonsgegevens die door
zeilschool ’t Stekelbaarsje of door
eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk
via bovenstaande software en zijn
beveiligd met een wachtwoord.
Jouw bezoek aan onze website
wordt tevens beveiligd door een
SSL certificaat. Dat betekent dat
jouw verbinding met de website
van zeilschool ’t Stekelbaarsje
privé is. Je herkent het certificaat
aan het slotje voor de url.
08. Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden
jouw gegevens op te vragen die bij
’t Stekelbaarsje zijn vastgelegd en
bewaard worden. Dit doe je door
een e-mail te sturen of door
telefonisch contact op te nemen
met zeilschool ’t Stekelbaarsje
02. Recht op rectificatie
Kloppen jouw gegevens niet? Of
zijn je gegevens veranderd? Je hebt
het recht om dit te laten
rectificeren. Dit kan door een email te sturen of telefonisch
contact op te nemen.
03. Recht op verwijderen van
gegevens
Wil je niet langer dat jouw
gegevens
bij
zeilschool
’t
Stekelbaarsje vastgelegd zijn? Dan

