
PRIVACYVERKLARING - VERENIGING HET STILLE STRAND  
 
Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Het Stille Strand, gevestigd te Alkmaar, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK: 
40634407 , hierna te noemen: ‘de Vereniging’. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom leggen wij in deze 
privacyverklaring uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft, 
conform de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 
2018 is ingegaan. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen hiervan, stel uw vraag dan 
gerust per e-mail aan de secretaris, via secretariaat@stillestrand.nl  of maak gebruik maken 
van een van de andere contactgegevens die worden genoemd onder aan deze verklaring.  
 
In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens: 

 alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen   
 niet met anderen zullen delen 
 zorgvuldig beveiligen. 

 
Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op onze Vereniging, inclusief de website van 
onze vereniging. Het Stille Strand is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere 
sites en bronnen die eventueel op onze websites worden genoemd. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons hebt verstrekt of gebruikt 
maakt van onze website. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze leden verwerken: 

 Voornaam en/of voorletters en achternaam 

 Geslacht 

 Geboortedata van lid en op het zelfde adres wonende partner en/of gezinsleden 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer (vast en/of mobiel) 

 E-mail adres 

 Bankrekeningnummer 

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en 
telefonisch contact 

 Ingangsdatum van uw lidmaatschap 
 
Van bezoekers van onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 IP-adres 

 Cookies  
 

Van niet-leden die deelnemen aan onze activiteiten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 Voornaam en achternaam 

 Leeftijd of geboortejaar. 
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Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de 
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. 
 
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 U te kunnen bellen, e-mailen of per post te benaderen indien dit nodig is om onze 
dienstverlening uit te kunnen voeren of u daarvan op de hoogte te stellen 

 Het afhandelen van uw betaling 

 Verzenden van onze nieuwsbrieven en -berichten aan alle leden 

 Inzicht te krijgen in de woonplaatsen van onze leden, om te zien wat ons ‘bereik’ is 

 Soms vragen wij u als u ons een e-mail of andere berichten stuurt, naar 
persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, dit maakt het 
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  

 Technische kenmerken bij bezoek aan onze website www.stillestrand.nl  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u ons een e-mail of andere 
berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke 
bewaarplicht opgeslagen. Indien u bij uw aanmelding als lid een mobiel telefoonnummer 
vermeldt en u hiertoe toestemming heeft verleend, voegen wij u toe aan de WhatsApp-
groep die is bedoeld om vanuit de Vereniging korte mededelingen te doen aan leden. Indien 
u daar geen prijs meer op stelt, kunt u zelf deze groep verlaten. Persoonsgegevens die wij 
verkrijgen tijdens uw bezoek aan onze website, worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 
Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw persoonsgegevens aan het einde van 
betreffend jaar verwijderd. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
De Vereniging wisselt geen persoonsgegevens uit met derden en verkoopt geen  persoons-
gegevens aan derden. Wij wisselen geen persoonsgegevens uit tussen leden onderling. 
Delen van persoonsgegevens tussen leden of met derden gebeurt uitsluitend indien nodig 
voor het functioneren van de vereniging en met toestemming van betreffend lid.  
 
Beveiliging 
De Vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.  
 
Website bezoek 
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in 
zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, 
browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en 
wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten 
behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard. 
 
Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw 
computer. Onze website www.stillestrand.nl maakt gebruik van functionele cookies die 
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noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies 
bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de 
gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Ten aanzien van verzamelen en analyseren van IP-
gegevens en Cookies maken wij gebruik van Google Analytics.   
 
Beeldmateriaal/foto’s  
Bij het publiceren van beeldmateriaal, zoals foto’s e.a., op onze website, WhatsApp-groep 
e.a. letten wij erop dat mensen niet herkenbaar zijn of hiertoe vooraf toestemming hebben 
gegeven. Mocht u in onze uitingen toch ongewenste beelden van uzelf aantreffen, laat ons 
dit dan weten.  
 
Inzien en aanpassen persoonsgegevens 
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevens 
of ledenbestand zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) 
juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren 
of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. U 
kunt uw verzoek zenden aan secretariaat@stillestrand.nl . 
 
Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige werkwijze van de Vereniging en de 
mogelijkheden van onze website www.stillestrand.nl. Eventuele aanpassingen en/of 
veranderingen in onze werkwijze of van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze 
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen. 
 
Contactgegevens 
De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring is: 
 
Vereniging Het Stille Strand 
KvK: 40634407 
Statutaire zetel: Alkmaar  
E-mailadres: secretariaat@stillestrand.nl  
 
 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 21 oktober 2018. 
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