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PRIVACYVERKLARING 
  

Dit is een privacyverklaring van de Waterski Vereniging Maurik, gevestigd te Maurik en ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40157018 (hierna: “ WSV 
Maurik”).   
 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens WSV Maurik verwerkt en voor welke 
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.  
  
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS   
 
1.1 WSV Maurik verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:   

a) zich registreert voor lidmaatschap; 
b) zich registreert op de website; 
c) u uw gegevens mailt aan WSV Maurik i.v.m. een aanmelding voor deelname aan evenement.  

 
1.2 WSV Maurik verzamelt de volgende (persoons)gegevens van haar leden:   

a) naam, adres, postcode, woonplaats;  
b) mailadres; 
c) telefoonnummer;  
d) geboortedatum;  
e) geslacht;  
f) bankrekeningnummer;  
g) soort lidmaatschap; 
h) welke inschrijvingen u via de website www.wsvmaurik.nl hebt gedaan. 

  
1.3 WSV Maurik kan deze gegevens gebruiken om:   

a) aankopen (met name wedstrijdinschrijvingen) te verwerken;  
b) het lidmaatschap te effectueren;  
c) nieuwsbrieven te verzenden;  
d) contact met u op te nemen indien nodig (bijvoorbeeld in het geval van deelname aan 

wedstrijden);  
e) de nieuwsbrief behorende bij het lidmaatschap aan u te versturen;  
f) de website te optimaliseren.  

  
2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR   
  
2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris via secretaris@wsvmaurik.nl voor:   

a) meer informatie over de wijze waarop WSV Maurik persoonsgegevens verwerkt;  
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;   
c) inzage in de persoonsgegevens die WSV Maurik met betrekking tot u verwerken; 
d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door WSV Maurik.   

  
 
 



 
 

WATERSKI     BAREFOOT   WAKEBOARD 

    
 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS   
  

a) WSV Maurik zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring 
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.   

b) WSV Maurik zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 
gegevens te beveiligen.   

  
4. DERDEN   
  
4.1 WSV Maurik zal u gegevens niet aan derden verstrekken, afgezien van de onder punt 4.2 
genoemde partijen, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of WSV Maurik 
daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.   
  
4.2 WSV Maurik verstrekt uw gegevens in sommige gevallen aan de volgende derden:  
NWWB; deze vereist opgave van de ledenaantallen door middel van postcode en geboortedata voor 
geografische en demografische analyse. Persoonsnamen of adressen worden niet uitgewisseld.  
Unit4, boekhoudprogramma  
  
COOKIES  
Op www.wsvmaurik.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die 
door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. WSV Maurik 
gebruikt deze cookies om de website beter te laten functioneren en analytische gegevens te 
verzamelen over het aantal bezoekers per periode. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een pc of 
individu. Indien gewenst kunt u de browserinstellingen op uw computer gebruiken om reeds 
geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies te voorkomen. De helpfunctie 
van uw browser kan u hierbij assisteren.   
Door gebruik te maken van www.wsvmaurik.nl gaat u akkoord met het gebruik van cookies.  
  
WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING   
  
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan 
om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.  


