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Uw privacy beschermd 

 
De Nederlandse Charterboot Vereniging  (hierna: ‘DNCV’) gaat bewust en zorgzaam om met 
uw persoonlijke gegevens. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. De AVG is de nieuwe privacywet om 
de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen. 
 

Het streven naar privacy is bij DNCV onveranderd gebleven. DNCV stelt nog steeds alles in het 
werk om ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan DNCV kan blijven 
toevertrouwen. Vanaf 25 mei 2018 voldoet onze Privacyverklaring dan ook aan deze nieuwe 
vereisten. 

 
DNCV wilt dat u gemakkelijk kunt begrijpen wat uw rechten en de verplichtingen van DNCV 
zijn. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe DNCV uw persoonlijke gegevens verzamelt, 
gebruikt, bewaart, deelt en beschermt. U kan ook op elk moment vragen om uw gegevens 
niet meer te gebruiken. 

 Wilt u hier meer over weten? Dat kan! DNCV heeft al deze informatie verzameld in de DNCV 
Privacyverklaring. Voor de Privacyverklaring verwijzen wij u door naar www.dncv.nl. 
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DNCV - Privacyverklaring 

  

 

U leest op dit moment de privacyverklaring van De Nederlandse Charterboot Vereniging (hierna: 
‘DNCV’). DNCV is een vereniging die tracht de belangen te behartigen van haar leden (bevorderen 
van de chartervisserij). DNCV is een vereniging gevestigd aan de Havenweg 30, 3253 XD OUDDORP 
en wordt voorgezeten door het bestuur (Voorzitter dhr. K Hoek, Secretaris dhr. H. Perrée en 
Penningmeester dhr. E. Hoek). DNCV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens (zoals weergegeven in deze privacyverklaring), waarbij wij ons houden aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 

 

In deze verklaring willen wij u goed informeren over onze privacy. Als u toch vragen hebt of meer 
informatie wilt, neemt u dan contact op met [telefoonnummer] of info@dncv.nl. 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan. Door 
daar op te klikken, wordt u direct naar het desbetreffende onderwerp geleid. 
 
• Welke gegevens worden door DNCV verwerkt en voor welk doel? 
• Wie zijn de ontvangers van deze gegevens? 
• Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
• Hoe worden deze gegevens beveiligd? 
• Wat zijn mijn rechten? 
• Wat zijn de plichten van DNCV en wat is de wettelijke grondslag? 
• Contactgegevens 

 1. Persoonsgegevens en doeleinden 

 

DNCV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het lidmaatschap en/of omdat u 
deze zelf aan de DNCV verstrekt via de website, e-mail, mondeling etc. Deze gegevens kunnen zijn 
uw naam, bedrijfsnaam, specificatie van het schip, e-mailadres, telefoonnummer, en andere 
(relevante) gegevens ten behoeve van het lidmaatschap van de DNCV.  
 
Het verzamelen van gegevens gebeurt voor een aantal doelen: 

- om kennis met u te maken; 
- achtergrondinformatie in te winnen ten behoeve van het aangaan van het lidmaatschap; 
- u te informeren inzake DNCV en wet-en-regelgeving die op uw activiteiten zouden kunnen 

zien; 
- facturatie inzake het afhandelen van de betaling van het lidmaatschap; 
- nieuws te delen die relevant zijn voor de branche; en 
- gebruik van aangaan van contracten en algemene voorwaarden. 

 
De gegevens worden via het aanmeldingsformulier bij het lidmaatschap verzameld.   

  

 

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming die u verleent door aanvaarding 
(invullen en aanleveren van het formulier) van het lidmaatschap. 
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 2. Ontvangers 

 
De gegevens die DNCV ontvangt en verwerkt worden als volgt beheerd: 

 

Als u direct contact opneemt via e-mail met DNCV worden deze contactgegevens (?) automatisch 
opgeslagen in Windows Live Mail en servers. De website wordt gehost door Alphamega 
(https://www.alphamega.nl/). Eventuele lidmaatschapsinformatie wordt hard-copy bewaard in een 
file. 

 3. Opslagperiode 

 

Uw persoonsgegevens worden voor DNCV bewaard voor de duur van uw lidmaatschap tenzij DNCV 
op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.  

 4. Beveiliging 

 

Uw gegevens worden alleen beheerd door het bestuur van DNCV. DNCV neemt de bescherming van 
uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Digitaal opgeslagen 
gegevens worden beveiligd door software beveiliging en wachtworden. Hardcopy  opgeslagen 
gegevens worden beveilig d door deze achter slot en grendel  op te bergen. Als u de indruk heeft dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@dncv.nl.  

 5. Uw rechten 

 

 U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij DNCV vastgelegd en 
Recht op toegang tot de persoonsgegevens die DNCV van u verwerkt; 

 recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer 
accuraat zijn; 

 recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke 
bewaartermijn is verlopen; 

 recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 recht op overdraagbaarheid van uw gegevens; en 
 recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien toestemming de                            

grondslag is voor de verwerking). 
 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat DNCV 
niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.   
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Het gebruik maken van deze rechten kan via info@dncv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek 
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs/paspoort met het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de nummers en BSN onleesbaar, dit ter bescherming van uw 
privacy. Het streven is om binnen een maand te reageren.  
 
 
 
 

 6. Plichten (en wettelijke grondslag?) 

 

DNCV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk de 
behartiging van uw belangen belang waarin u zelf toestemming voor hebt gegeven bij aangaan van 
het lidmaatschap. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.  

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het 
aangaan van het lidmaatschap. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan DNCV 
het betreffende lidmaatschap niet aanbieden.  

 

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met DNCV met anderen dan de hierboven 
genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.  

 

DNCV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel 
wanneer DNCV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de 
rechten, eigendom of veiligheid van DNCV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op 
privacy zoveel mogelijk te respecteren.  

  
7.    Wijzigingen in de privacyverklaring  
 

DNCV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.          
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en met u worden gecommuniceerd. Check 
daarom regelmatig deze verklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 
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8.   Contactgegevens 
        Bedrijfsnaam:             De Nederlandse Charterboot Vereniging 
      Adres:             Havenweg 30, 3253 XD OUDDORP 
      Telefoonnummer:  0187683232 
      e-mailadres:   info@dncv.nl 
      KvK-nummer:            56424973 
 
 
      Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13-11-2020 
 


