
 

 

Privacyverklaring Zeil- en surfschool Neptunus 2019/2020 

Zeil- en surfschool Neptunus, gevestigd aan Bramerstraat 66 te Idskenhuizen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Info@zeilschoolneptunus.nl 
Bramerstraat 66, Idskenhuizen 
(0513) 431603 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Zeil- en surfschool Neptunus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 

ons boekingssysteem en daarbij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een 

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Contactgegevens ouders/verzorgers: 
- NAW-gegevens 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

Contactgegevens cursist: 

- NAW-gegevens 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- E-mailadres 

- Dieetwensen 

- Overige opmerkingen 

- Foto- en videomateriaal 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

De diensten die door Zeil- en surfschool Neptunus worden aangeboden, mogen alleen 

gebruikt worden door mensen van 16 en jaar ouder, tenzij anders staat aangegeven. 

Informatie over kinderen, waaronder bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over 

gezondheid, die voor ons als zeilschool noodzakelijk zijn om de cursist goed te kunnen 

begeleiden tijdens de geboekte cursus, worden enkel verwerkt met toestemming van de 

ouders/verzorgers. 

 

 



 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 

Zeil- en surfschool Neptunus verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen informeren 

over het door jouw geboekte zeil- of surfkamp en om deze goed ten uitvoer te kunnen 

brengen. Wij verwerken deze gegevens op basis van de overeenkomst die je met ons 

aangaat op het moment van boeken.  

Bijzondere gegevens verwerken wij alleen indien noodzakelijk en in geval van nood. Dit doen 

wij om te allen tijden de veiligheid en gezondheid van cursisten te kunnen waarborgen en wij 

doen dit op basis van gerechtvaardigd belang.  

Daarnaast plaatsen wij foto- en videomateriaal van onze cursussen en cursisten. Deze 

gebruiken wij ook voor commerciële doeleinden, op basis van gerechtvaardigd belang om op 

deze manier een realistisch beeld te schetsen van ons cursusaanbod. En natuurlijk vooral 

om aan alle ouders/verzorgers/thuisblijvers te laten zien wat je meemaakt bij Zeilschool 

Neptunus. Je hebt altijd het recht om bepaald beeldmateriaal te laten verwijderen.   

Geautomatiseerde besluitvorming 

Zeil- en surfschool Neptunus neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde 

verwerkingen. 

 

Google Analytics 

Zeil- en surfschool Neptunus maakt gebruik van Google Analytics. Op deze manier hebben 

wij inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van onze website en zien wij het effect van onze 

Adword-advertenties in de Google zoekresultaten. Gegevens worden opgeslagen door 

Google, lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en Google Analytics.  

Google kan deze informatie aan derden geven wanneer zij hier wettelijk toe worden verplicht 

of omdat gegevens door derden worden verwerkt door Google, zie het privacystatement van 

Google. Zeilschool Neptunus heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google geen 

toestemming gegeven om persoonsgegevens voor andere Google-diensten te gebruiken. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Zeil- en surfschool Neptunus bewaart je persoonsgegevens totdat jij aangeeft dit niet langer 

te willen. Deze gegevens verstrek jij zelf en worden opgeslagen op jouw account. Je kan 

deze gegevens zelf beheren en wijzigen. Hieronder vallen ook bijzondere gegevens zoals 

dieetwensen.  

 

 

 



 

 

Ook worden er gegevens bewaard in ons boekhoudsysteem, uitsluitend met de gegevens 

die jullie zelf doorgeven. Voor deze gegevens geldt dat je altijd telefonisch of per mail 

gegevens kan laten verwijderen of wijzigen.  

Foto- en videomateriaal bewaren wij gedeeltelijk online en op een externe harde schijf. Dit 

materiaal wordt bewaard zolang het toegevoegde waarde heeft voor het uitvoeren van onze 

zeilkampen.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Zeil- en surfschool Neptunus verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Deze partijen hebben een geheimhoudingsplicht en wij hebben met 

hen een verwerkers overeenkomst: zij verwerken uitsluitend gegevens volgens de instructie 

van Zeilschool Neptunus. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Zeil- en surfschool Neptunus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 

analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor het gebruik van onze website en het gebruikersgemak. Voor meer 

informatie, raadpleeg het web. Via de eigen browser kan je cookie-instellingen aanpassen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeil- en 

surfschool Neptunus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je 

bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zeilschool-neptunus.nl.  

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zeil- en surfschool 

Neptunus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

 

 

 



 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Zeil- en surfschool Neptunus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact met ons op via info@zeilschool-neptunus.nl of bel naar (0513) 431603 

 

Disclaimer 

Zeil- en surfschool Neptunus zet zich in om de inhoud van de website actueel en correct te 
houden. Wij kunnen echter geen garantie geven van de juistheid van de informatie en 
aansprakelijkheid voor onjuistheden wordt daarom niet aanvaard.  

Wij gaan op vertrouwelijke wijze om met de informatie die je achterlaat op onze website. 
Komt u iets tegen dat incorrect is, stellen wij het zeer op prijs dat je ons hiervan op de hoogte 
brengt.  

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om materiaal van onze website te 
kopiëren, de rechten van het intellectueel eigendom liggen bij Zeil- en surfschool Neptunus.  

Op alle overeenkomsten die je met ons aangaat zijn de HISWA Algemene Voorwaarden voor 
Vaarscholen van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


