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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Stichting Recreatiehaven Broekhorn, gevestigd te Heerhugowaard, verwerkt persoonsgegevens
(naam, adres, postcode, woonplaats, hierna te noemen NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres
en rekeningnummer) van haar ligplaatshouders (de betrokkenen) met het doel hen te informeren over
havenzaken en wat betreft het rekeningnummer ten behoeve van de betaling van de contributie.
Aan de ligplaatshouders wordt gevraagd om hun bootgegevens (naam, type, afmetingen en ligplaats)
op te geven, uitsluitend voor planning en organisatie van de haven.
De gegevens worden door de betrokkenen verstrekt en worden door het bestuur van de Stichting uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt. Zodra een ligplaatshouder heeft opgezegd, of volgens statuten werd opgezegd, worden de betreffende gegevens vernietigd.
De persoonsgegevens worden bijgehouden in een gegevensbestand in beheer bij de secretaris. De
secretaris heeft het bestand op een pc of laptop, die beschermd is met een wachtwoord en een firewall. De penningmeester gebruikt het bestand ten behoeve van de contributiebetaling en de havencoördinator voor de ligplaatsen. Ook hiervoor gelden genoemde beveiligingen.
Op de website worden geen persoonsgegevens verzameld; de website maakt geen gebruik van cookies. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden nimmer aan derden verstrekt.
De betrokkenen kunnen te allen tijde bij de secretaris om inzage in hun gegevens verzoeken en zo
nodig wijzigingen daarin laten aanbrengen.
Als ligplaatshouders de NAW-gegevens van de medeligplaatshouders in hun eigen bestand opnemen
voor huishoudelijk gebruik, is de AGV hierop niet van toepassing. Zij behandelen deze gegevens echter
altijd vertrouwelijk.
De ligplaatshouders hebben toestemming gegeven tot bovengenoemde verwerking van hun gegevens.
In een aantal gevallen worden door onze ligplaatshouders foto’s en video’s gemaakt, aangeleverd en geplaatst onder eigen naam. De rechten voor deze foto’s en/of video-opnamen liggen bij de betreffende

ligplaatshouders. Betrokkenen worden hiervan door het bestuur ingelicht.
Het bestuur Stichting Recreatiehaven Broekhorn
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