Privacyverklaring HSSN
De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) verzamelt gegevens van natuurlijke
personen en voelt zich verantwoordelijk voor de verwerking ervan.
In deze Privacyverklaring wil de HSSN heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop
de HSSN omgaat met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt hier verstaan alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
De HSSN doet er alles aan om de privacy van personen te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. De HSSN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei
2018 van kracht is.
Dit brengt met zich mee dat de HSSN in ieder geval:
- Alle persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
- De verwerking van de persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Passende organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de
persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij wet en/of regelgeving
dit vereisen, dan wel dat dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;
- Op de hoogte is van de rechten van een persoon met betrekking tot de over hem verzamelde
gegevens, personen hierop wil wijzen en deze respecteert.
Categorie personen, waarvan persoonsgegevens verzameld worden
De HSSN (in de hoedanigheid van uitsluitend de secretaris en de penningmeester) kent vier groepen
personen waarvan persoonsgegevens verzameld worden:
- Bestuursleden en adviseurs.
- Sponsoren en donateurs.
- Beheerders van Sluizen en Stuwen.
- Personen die deelnemen aan de door de HSSN georganiseerde activiteiten of evenementen,
zoals de Nationale Sluizendagen.
Persoonsgegevens die verzameld worden
- Van genoemde groepen kunnen worden verzameld: de voornamen, namen en
tussenvoegsels, (email-)adressen en telefoonnummers en in bepaalde gevallen de
bankrekeningnummers. Van de bestuurders worden ook de geboortedata geregistreerd en
wordt een kopie van een legitimatiebewijs dat geldig is op de dag van aantreden verzameld.
- Normaliter wordt zonder toestemming van betrokken personen geen beeldmateriaal (foto’s
ea.) van die personen in te administratie opgenomen, noch worden personen herkenbaar
afgebeeld in de database van sluizen en stuwen.

Doel waarvoor gegevens verzameld worden.
- De gegevens worden voor eigen administratieve doeleinden gebruikt en voor het informeren
over relevante activiteiten zoals vergaderingen en bijeenkomsten van bestuurders en
adviseurs, nooit voor reclame van derden, of voor aanbiedingen van diensten of producten die
geen relatie hebben met de doelstellingen van de HSSN.
- Gegevens van de bestuurders worden ook verzameld om die – krachtens wet- en
regelgeving- beschikbaar te stellen aan de Kamer van Koophandel.
- Gegevens van personen die een potentiele deelnemer zijn aan de door de HSSN te
organiseren activiteiten en evenementen worden verzameld om hen daarover te informeren.
Verstrekking aan derden
De door de HSSN verzamelde persoonsgebonden gegevens worden aan derden verstrekt indien dit
door wet- of regelgeving vereist is. Zo worden persoonsgegevens van de bestuursleden verstrekt aan
de Kamer van Koophandel.
Indien de HSSN de persoonsgebonden gegevens aan andere derden wil verstrekken, zal daartoe
altijd vooraf aan de persoon toestemming gevraagd worden.
De HSSN verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
De HSSN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgebonden gegevens die in de financiële
administratie zijn opgenomen worden maximaal zeven jaren bewaard.
Rechten omtrent de geregistreerde persoonsgegevens
Ieder, van wie de HSSN gegevens verzamelt, heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke de HSSN ontvangen heeft.
Indien persoonsgegevens verwerkt zijn op basis van een door die persoon afzonderlijk gegeven
toestemming, dan heeft die persoon altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Datalekken
In geval van datalekken, waarbij de persoonsgegevens in verkeerde handen vallen, waarschuwt de
HSSN de Autoriteit Persoonsgegevens en neemt de HSSN maatregelen om dit in de toekomst te
voorkomen.
Klachten
Verwerking van persoonsgegevens blijft ook bij de HSSN vooralsnog mensenwerk. Indien iemand,
waarvan de persoonsgegevens verwerkt zijn hierover vragen heeft of met de verwerking ervan niet
eens is of op andere wijze van oordeel is dat er onvoldoende aan de privacybescherming voldaan is,
kan hij/zij altijd contact opnemen met de secretaris van de HSSN. Daarbij zal worden nagegaan hoe
tegemoet gekomen kan worden aan de vraagstelling of op welke wijze de klacht verholpen kan
worden. Blijft er onenigheid over de verwerking of blijft de klacht bestaan dan heeft de persoon altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
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