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Inleiding: In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opge-
slagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook
al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

HSV Obdam: Je leest op dit moment de privacy verklaring van Hengelsportvereniging Obdam.
Hengelsportvereniging Obdam is een hengelsportvereniging van Obdam eo. Er zijn situaties waarin
jouw gegevens door Hengelsportvereniging Obdam verzameld worden. Het is daarom goed dat jij
weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.
Daarover gaat deze verklaring.

1



Doel gegevens:

1. Contact opnemen

• Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij je inschrijft om lid te worden van HSV
Obdam via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde
gegevens om een dienst aan te kunnen bieden, zoals je:

– naam

– adres

– geboortedatum

– e-mailadres

– bankrekeningnummer

2. Ontvangers

a) Mijndomein

• De e-mail van HSV Obdam wordt gehost bij Mijndomein. Als jij contact opneemt via
de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van
Mijndomein.

• De website en back-ups van de website worden gehost bij Mijndomein. Formulieren die
jij hebt ingevuld op de website van HSV-Obdam zijn op de servers van Mijndomein (ook
in een backup) opgeslagen.

Opslag periode:

• Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door HSV Obdam, maar nooit langer dan
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling
jouw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging:

• Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

• De persoonsgegevens die door HSV Obdam of door eerder genoemde derden worden beheerd,
zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en software en zijn beveiligd met een
wachtwoord.

• Jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw
verbinding met de website van HSV Obdam prive is. Je herkent deze beveiliging aan het
groene slotje voor de url. De website van HSV Obdam gebruik van HTTP Strict Transport
Security (HSTS), dit is een serverinstelling die het gebruik van een veilige HTTPS verbinding
verplicht.
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• Daarnaast is het domein van HSV Obdam ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulp-
middel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten:

1. Recht op rectificatie

• Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te
laten verbeteren door HSV Obdam.

2. Recht op wissen van gegevens

• Wil je niet langer dat jouw gegevens bij HSV Obdam vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Plichten:

1. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

2. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
aanbieden van de diensten of producten. Als dezeverplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan HSV Obdam de betreffende dienst niet aanbieden.
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