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Privacyverklaring Haven 

Deze verklaring geeft informatie over hoe de vereniging Dorpsbelangen de Eendracht omgaat met 

persoonsgegevens die in het kader van de haven worden verwerkt.  

Doelstelling Dorpsbelangen de Eendracht: 

De vereniging heeft ten doen de behartiging van de belangen van het dorp Deinum en haar inwoners 

en het in stand houden van een uitvaartfonds.  

Onze gegevens:  

Dorpsbelangen de Eendracht 

Tsjerkepaed 15 

9033 WT Deinum 

Website: www.deinumdorp.nl 

E-mailadres: dorpsbelang@deinum.nl 

We respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 

vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in 

overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.  

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in een word en/of excel-bestand ten behoeve de 

huurkosten van een ligplaats en voor de verzending van informatie over de haven. De gegevens 

bestaan uit: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en uw 

bankrekeningnummer. Daarnaast worden uw persoonsgegevens bijgehouden voor de 

wachtlijstregistratie.  

Als u ons een e-mail of een brief stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang als er naar de 

inhoud daarvan nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan.  

Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij verstrekken uitsluitend aan derden als dit 

nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de haven of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. De gegevens worden opgeslagen in een word- en/of excel-bestand, beveiligd 

met een gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen aangewezen bestuursleden van dorpsbelangen de 

Eendracht en de havenmeester beschikken over de gebruikersnaam en wachtwoord om in dit 

systeem te kunnen komen en de gegevens in te zien. 

Inzage, aanpassing en verwijdering 

Indien u een ligplaats huurt of op de wachtlijst staat, kunt u schriftelijk verzoeken om uw 

persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons bijgehouden persoonsgegevens onjuistheden 

bevatten, zullen we op uw verzoek de gegevens wijzigen of verwijderen. Bij inzage in de wachtlijst, 

worden de persoonsgegevens van overige geïnteresseerden geanonimiseerd. U kunt dus alleen uw 

eigen gegevens op de lijst bekijken en bekijken op welke positie u staat.  
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Desgewenst kunt u ons er ook van op de hoogte stellen dat u niet (meer) benaderd wilt worden door 

de vereniging. Dorpsbelangen de Eendracht bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Toestemming 

Bij aanmelding voor een ligplaats in de haven vragen wij akkoord te gaan met ons privacybeleid. Door 

akkoord te gaan met dit beleid geeft u toestemming voor het feit dat de vereniging Dorpsbelangen 

de Eendracht uw persoonsgegevens gebruikt voor de in dit document genoemde doeleinden.  

Aanpassingen privacyverklaring 

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen als de wet- en regelgeving daar 

aanleiding toe geeft. Wijzigingen zullen op de website deinumdorp.nl worden gepubliceerd.  

 


