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Privacyverklaring Zeilkampen Gaastmeer 

 

ARTIKEL 1. Identiteit van Zeilkampen Gaastmeer 

Zeilkampen Gaastmeer is een reisorganisatie die zeilkampen organiseert voor christelijke jongeren 

van 9 tot en met 22 jaar. Dit wordt gedaan op vrijwillige basis en vanuit een passie voor het zeilen en 

de unieke kampsfeer.  

De kampen staan onder leiding van enthousiaste schippers, kooksters en ketelbinkieleiders (18 – 30 

jaar), die hun liefde voor God en het zeilen met elkaar gemeen hebben. Het christelijke karakter van 

de kampen vinden wij belangrijk. Daarom bidden en danken we voor ons eten, houden we 

avondsluitingen en gaan we op zondag naar de kerk. 

 

ARTIKEL 2. Verwerking van jouw persoonlijke gegevens 

1. Om je aan te melden voor een zeilkamp bij Zeilkampen Gaastmeer verzamelt en verwerkt 

Zeilkampen Gaastmeer jouw gegevens. 

2.  Hieronder vind je een beschrijving van de gegevens die Zeilkampen Gaastmeer zal 

verwerken en de doeleinden en op welke rechtsgrond deze persoonlijke gegevens verwerkt 

worden. 

 

ARTIKEL 3.  Rechtmatig belang en contractuele relatie 

1. Zeilkampen Gaastmeer verwerkt de persoonlijke gegevens die jij online hebt ingevuld om 

a) jou de dienstverlening te bieden zoals beschreven in de algemene voorwaarden en b) om 

andere contractuele relaties te vervullen. De rechtmatige belangen voor het verwerken van 

jouw persoonlijke gegevens zijn:  

a. contact met je opnemen t.a.v. praktische informatie over het zeilkamp waar je je 

voor hebt opgegeven; 

b. het, in de toekomst, verstrekken van informatie over Zeilkampen Gaastmeer 

d.m.v. bijvoorbeeld een poster;  

c. het contact op kunnen nemen met het thuisfront in geval van nood tijdens het 

kamp;  

d. het maken van een correct kampprofiel voorafgaand aan het kamp van 

bijvoorbeeld de leeftijden van de deelnemers; 

e. het opstellen van statistieken, rapporten en overzichten om meer te weten te 

komen over doelgroepen van Zeilkampen Gaastmeer. 

2.  Zeilkampen Gaastmeer kan de volgende persoonlijke gegevens verwerken voor de 

bovengenoemde doeleinden: 

 a. Contactinformatie, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer; 

 b. Adresgegevens, zoals je woonadres; 
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 c. Overige informatie, zoals je geboortedatum. 

 

ARTIKEL 4. Vertrouwelijkheid en informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens voor 

Zeilkampen Gaastmeer 

1. Alle gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld en worden alleen gebruikt 

voor de doeleinden beschreven in het tweede artikel 1e lid van deze privacyverklaring. 

2. Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de administratief medewerkers van 

Zeilkampen Gaastmeer op daarvoor bestemde apparaten en op een beveiligde online server 

die gebruikt kan worden door het bestuur en de zeilkampcommissie van Zeilkampen 

Gaastmeer. 

3. Wanneer je persoonlijke gegevens niet meer relevant zijn voor Zeilkampen Gaastmeer 

worden ze met onmiddellijke ingang verwijderd uit alle bestanden. 

 

ARTIKEL 5. Jouw rechten 

1. Je kunt weigeren dat jouw persoonlijke gegevens verwerkt worden, vragen dat jouw 

persoonlijke gegevens aangepast worden of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens 

beperken. Als je wilt weigeren dat jouw persoonlijke gegevens verwerkt worden, jouw 

gegevens wilt aanpassen of de verwerking van jouw gegevens wilt beperken, gelieve contact 

op te nemen met info@zeilkampengaastmeer.nl met dit bericht. Als je klachten hebt over de 

verwerking van jouw persoonlijke gegevens door Zeilkampen Gaastmeer, kun je ook contact 

opnemen met Zeilkampen Gaastmeer via info@zeilkampengaastmeer.nl. 

2. Je kunt een kopie verkrijgen van jouw persoonlijke gegevens in een gestructureerd 

formaat. Hiervoor kun je contact opnemen met info@zeilkampengaastmeer.nl. 

3.Als je niet langer interesse hebt om geïnformeerd te worden over activiteiten van 

Zeilkampen Gaastmeer, gelieve dit te laten weten aan Zeilkampen Gaastmeer. 

 


