
Persoonsgegevens / privacy statement 

Wadloopcentrum Fryslân is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in dit Privacy Statement. 

Contact- en organisatiegegevens: 

Statutaire naam: Wadloopcentrum Fryslân  

KvK-nummer: 40003546 

Secretariaat: Baron van Sytzamawei 10, 9105 LH Rinsumageast.  

Internet: www.wadlopen.net 

E-mail: bestuurwcf@gmail.com 

 

Besluit privacy statement  

Het bestuur van Wadloopcentrum Fryslân, in overweging nemende,  

• dat Wadloopcentrum Fryslân zich volledig wenst te conformeren aan de Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende uitvoeringswet AVG; 

• dat een zorgvuldig ontwikkeld en uitgevoerd Privacybeleid naast een wettelijke verplichting 

ook een strategische keuze is, die benut kan worden om het imago van het Wadloopcentrum 

als betrouwbare partner te versterken en de relatie met leden, partners en overige stakeholders 

verder te verstevigen; 

• dat het verwerven, beheren en verwerken van de persoonsgegevens van leden, deelnemers en 

overige relaties dient te verlopen volgens zorgvuldig in kaart gebrachte werkprocessen en 

transparantie vergt voor zowel leden als relaties, 

besluit tot het vaststellen van onderstaand Privacy Statement. 

 

Algemeen 
 

Wadloopcentrum Fryslân is een dienstverlenende vrijwilligersorganisatie in de recreatieve 

sector en voor het uitvoeren van die diensten is het noodzakelijk dat bepaalde (persoons-) 

gegevens verwerft en beheerd worden. Verwerking van die gegevens is onze verantwoorde-

lijkheid. Deze persoonsgegevens zijn privé, en het is onze plicht om te zorgen dat die 

gegevens alleen benut worden voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.  

Bij de verwerking van die gegevens staat jouw belang voorop! 

 

Statement en regeling 
 

In dit Privacy Statement wordt kort uiteen gezet aan de hand van welke uitgangspunten 

Wadloopcentrum Fryslân gegevens van relaties verzamelt, bewerkt en beheert. Omdat wij met 

onze dienstverlening verschillende doelgroepen bedienen, en omdat daar per doelgroep 

verschillende gegevens voor benodigd zijn, is de volledige uitwerking van doelgroepen en 

gegevens opgenomen in een Privacyregeling, die is hier terug te vinden. 

http://www.wadlopen.net/
mailto:bestuurwcf@gmail.com


Uitgangspunten 

Wij verzamelen, bewerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die voor de dienstverle-

ning aan de betreffende relatie van belang zijn. 

• Wij richten onze werkprocessen, waarbij persoonsgegevens worden verzameld, bewerkt of 

bewaard, zo in dat helder is welke gegevens worden gebruikt, door wie en met welk doel. 

Medewerkers / vrijwilligers (Wadloopcentrum Fryslân werkt uitsluitend met vrijwilligers) die 

niet bij dat specifieke werkproces betrokken zijn hebben geen toegang tot die gegevens. 

• Onze vrijwilligers zijn geschoold in het op correcte wijze omgaan met de te verwerken 

gegevens. Zij kennen en onderschrijven ons privacybeleid. 

• Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden, en wij verstrekken geen persoonsgegevens 

ten behoeve van commerciële doeleinden van partners, relaties, andere stakeholders of 

derden. 

• Wij hanteren een beveiligingsbeleid waarbij niet alleen de toegang tot persoonsgegevens is 

uitgewerkt, maar ook de technische en organisatorische maatregelen om misbruik en diefstal 

van persoonsgegevens te voorkomen, hoe de beveiliging van persoonsgegevens in hardcopy is 

geregeld, onze clean desk policy, het vergrendelen van beeldschermen bij afwezigheid op de 

werkplek, het gebruik en beheer van laptops en het vernietigen van gegevens die niet langer 

bewaard worden. 

• Iedereen van wie wij persoonsgegevens beheren of bewerken heeft recht op inzage in die 

gegevens. In sommige gevallen kun je de gegevens zelf rechtstreeks inzien, in andere gevallen 

zullen we die gegevens op verzoek aanleveren, in een daartoe passend format. Het verstrek-

ken van reguliere persoonsgegevens is kosteloos.  

• Je hebt ook het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze onverhoopt niet 

correct zijn, of te laten wissen als jouw relatie met Wadloopcentrum Fryslân is beëindigd. Je 

kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat, via bestuurwcf@gmail.com. 

• Sommige gegevens hebben historische of statistische waarde. Zodra onze relatie met jou, 

bijvoorbeeld als lid van Wadloopcentrum Fryslân, afloopt, worden de voor die relatie beno-

digde gegevens gewist volgens de daartoe opgestelde richtlijn. Indien gegevens over jou van 

historische of statistische waarde zijn, bewaren we alleen die gegevens die voor de historie of 

statistieken van belang zijn. 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Privacy Statement Wadloopcentrum Fryslân’. 

  

Vastgesteld door het bestuur van Wadloopcentrum Fryslân, 

 

Dokkum, 3 maart 2020. 
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