
Privacyverklaring der G.S.Z. Mayday
Auteur: H.M. de Jong
Voor het laatst herzien op 2-01-2021 door M. van der Herberg

Dit is de privacyverklaring van Groninger Studenten Zeilvereniging Mayday, gevestigd te
Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 40.02.65.22, hierna te noemen: G.S.Z. Mayday.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe er met de persoonsgegevens van onze
betrokkenen die worden verzameld door G.S.Z. Mayday wordt omgegaan.

Neem bij vragen contact op met de Abactis via abactis@gszmayday.nl.

Art. 1.

G.S.Z. Mayday registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden, bezoekers en
contactgegevens van sponsoren. Het bestuur der G.S.Z. Mayday (hierna te noemen: “het
bestuur”) vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Daarom willen
wij iedereen middels deze privacyverklaring informeren.

1.1. In dit document hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

(a) Persoonsgegevens: ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een
betrokkene als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna
te noemen: ‘AVG’);

(b) Verwerken: iedere handeling als bedoeld in de AVG die betrekking heeft op een
persoonsgegeven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verzamelen,
bewaren en/of gebruiken van persoonsgegevens;

(c) OLBe: oud-Maydaylid die beperkte toegang heeft tot de website en eens per maand
op een borrel mag komen. Daarnaast mogen OLBe’s aan activiteiten deelnemen
wanneer er nog plekken open staan. OLBE’s hoeven geen werkverplichting te
voldoen en doneren minimaal €25,-;

(d) Oud-lid: vroeger lid geweest van Mayday, maar geen OLBe omdat hij of zij geen
OLBe contributie betaalt;

(e) Bezoeker: ieder ander persoon, anders dan een lid, oud-lid of OLBe.

1.2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien en voorzover is voldaan aan
minimaal één van de grondslagen uit de AVG:

(a) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene vóór de sluiting van de
overeenkomst maatregelen te nemen;

(c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplicht die rust op
G.S.Z. Mayday;



(d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of
van andere natuurlijke personen te beschermen;

(e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van
algemeen belang of van een taak in de uitvoering van het openbaar gezag dat aan
G.S.Z. Mayday is opgedragen;

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van G.S.Z. Mayday of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten
en de fundamentele vrijheden van betrokkenen die tot bescherming van de
persoonsgegevens beogen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer
betrokkene een kind is.

Art. 2. Doel gegevens

Hieronder volgt een lijst met persoonsgegevens die G.S.Z. Mayday kan verwerken. Per
verwerkingsdoel wordt aangegeven welke persoonsgegevens hiervoor gebruikt worden en
met welke middelen de verwerking plaatsvindt. Er wordt afgesloten met een voorbeeld van
persoonsgegevensverwerking.

2.1. Het doen van mededelingen en communicatie vanuit de vereniging.

Te gebruiken persoonsgegevens:
i. Naam
ii. E-mailadres
iii. Telefoonnummer

Middelen:
iv. E-mailprogramma: Mailchimp

Voorbeeld:
v. Verspreiden van de nieuwsbrief omtrent aankomende

verenigingsactiviteiten
vi. Whatsappgroep aanmaken voor mededelingen en de communicatie

omtrent verenigingsactiviteiten

2.2. Financiële gegevens voor het incasseren van onder andere contributie,
werkverplichting en deelnemersgeld van deelgenomen verenigingsactiviteiten.

Te gebruiken persoonsgegevens:
i. NAW-gegevens
ii. IBAN
iii. Deelgenomen activiteiten

Middelen:
i.      Boekhoudprogramma ‘Exact’
ii.      Streepsysteem

Voorbeeld:
i. Maandelijkse incasso



2.3. Account op de website (gszmayday.nl) aanmaken.

Te gebruiken persoonsgegevens
i. NAW-gegevens
ii. E-mailadres
iii. Telefoonnummer
iv. Telefoonnummer ouders/verzorgers
v. Geslacht

vi. Geboortedatum
vii. Onderwijsinstelling
viii. Foto
Middelen

i.      Website: www.gszmayday.nl
Voorbeeld

i. In geval van nood ouders kunnen contacteren
ii. Geslacht is bedoeld voor interne geanonimiseerde statistieken en de

organisatie van kennismakingsactiviteiten van de mannen- en
vrouwendisputen

iii. Onderwijsinstelling ter controle dat een lid voldoet aan onze
lidmaatschapseis om ingeschreven te zijn bij een hogeschool of
universiteit. Daarnaast gebruiken wij dit om te controleren of men een
Aclo kaart heeft gekocht

iv. Wordt gelinkt aan streepsysteem zodat men consumpties kan
bestellen aan de bar

v. Geboortedatum om te controleren op de wettelijke minimumleeftijd
voor alcoholconsumptie

vi. Foto wordt gebruikt voor het smoelenboek in de almanak. De almanak
wordt alleen verstrekt aan leden

2.4. Instructeurslijst

Te gebruiken persoonsgegevens
i. Naam
ii. E-mailadres
iii. Telefoonnummer
iv. Certificaten

Middelen
i. Excel
ii. Website: www.gszmayday.nl

Voorbeeld
i. Zodat we instructeurs kunnen benaderen voor de zeilcursus van

G.S.Z. Mayday
ii. Zodat leden inzicht kunnen verkrijgen in wie er instructeur zijn bij

G.S.Z. Mayday

http://www.gszmayday.nl
http://www.gszmayday.nl


2.5. Het reserveren van een Maydayvalk/laser

Te gebruiken persoonsgegevens
i. Naam
ii. Telefoonnummer huurder
iii. Tijdstip en datum van huren
iv. Reden van huur Maydayvalk/laser
v. Zeildiploma’s

vi. Persoonlijk Watersportverbond nummer
Middelen

i. Website: www.gszmayday.nl
Voorbeeld

i. Zodat er geen dubbele boekingen kunnen ontstaan

2.6. Opleiding

Te gebruiken persoonsgegevens
i. Telefoonnummer
ii. E-mailadres
iii. Opleidingsfeedback

Middelen
i. Website: www.gszmayday.nl

Voorbeeld
i. Zodat opleiders inzicht kunnen krijgen in de opleiding van de cursisten
ii. De cursist krijgt inzicht in zijn opleiding

2.7. Ledenzoeker

Te gebruiken persoonsgegevens
i. NAW-gegevens
ii. Telefoonnummer
iii. E-mailadres
iv. Geboortedatum
v. Aangemelde activiteiten

vi. Foto
Middel

i. Website: www.gszmayday.nl
Voorbeeld

i. Zodat leden gemakkelijk in contact kunnen komen met andere leden



Art. 3. Bijzondere persoonsgegevens

3.1. G.S.Z. Mayday verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

(a) Gegevens over gezondheid zoals allergieën welke relevant zijn voor een activiteit.
Het bestuur verzamelt en verwerkt deze bijzondere gegevens voor de volgende
doeleinden: het rekening houden met dieetwensen, allergieën en andere
gezondheidsklachten van deelnemers tijdens verenigingsactiviteiten

(b) Mediabestanden. Er kunnen gedurende activiteiten foto’s en/of video’s van personen
worden gemaakt

3.2.  Beeld- en geluidsmateriaal

Tijdens activiteiten van G.S.Z. Mayday worden foto’s en video’s gemaakt waar leden,
OLBe’s, oud-leden en bezoekers op kunnen staan. Dergelijke beeld- en geluidsmateriaal
kan worden geüpload op de website. Het beeld- en geluidsmateriaal wordt  beschermd door
middel van een account met een wachtwoord. Leden hebben recht op een volledig account.
OLBe’s hebben een beperkt account. Beeld- en geluidsmateriaal van activiteiten is niet
openbaar toegankelijk, maar alleen voor leden en OLBe’s van G.S.Z. Mayday. Beeld- en
geluidsmateriaal worden gefilterd op representativiteit voordat ze op de website worden
geplaatst. (Sociale) media foto’s en filmpjes kunnen daarnaast gebruikt worden op de
sociale mediakanalen van G.S.Z. Mayday. Ook kunnen foto’s en filmpjes geplaatst worden in
het digitale verenigingsblad en in de almanak. Op de (sociale) media worden zowel
sfeerfoto’s als persoonlijke foto’s geplaatst, al dan niet met vermelding van een naam. De
sociale mediakanalen zijn openbaar toegankelijk. De foto’s in de almanak en het
verenigingsblad zijn dit niet. Het bestuur of commissies kunnen foto’s en filmpjes plaatsen
op (sociale) media tenzij er bezwaren zijn aangegeven door desbetreffend persoon.
Voor het plaatsen van foto’s op flyers, posters en folders wordt van tevoren toestemming
gevraagd aan de desbetreffende personen.

3.2.1 Bezwaren
Wanneer een persoon bezwaar heeft tegen het plaatsen van beeldmateriaal op de website,
kan dat per e-mail aangeven worden bij het bestuur.
Bezwaren kunnen in het geval van plaatsing van persoonsgegevens op sociale media ook
na plaatsing nog doorgegeven worden, waarna de foto’s en filmpjes verwijderd zullen
worden.

3.2.2. Verwijderingsverzoek
G.S.Z. Mayday heeft het recht om een verwijderverzoek naast zich neer te leggen ten
aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en
duidelijk herkenbaar is afgebeeld.



Art. 4. OLBe’s

4.1. Wanneer iemand OLBe wordt, blijven diens financiële gegevens,
NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer in het ledenbestand van G.S.Z. Mayday
bewaard. Deze zijn alleen toegankelijk voor het verenigingsbestuur. De overige gegevens
worden direct verwijderd na opzegging van het lidmaatschap. De financiële gegevens
bewaren wij voor het incasseren van de OLBe-bijdrage en deelnemersgeld van de
deelgenomen OLBe-activiteiten. Het bewaren van de e-mailadressen van OLBe’s is nodig
voor het aanmaken van maillijsten voor mededelingen en communicatie vanuit het
verenigingsbestuur en de alumni commissie.

Art. 5. Sponsoren

5.1. Indien een bedrijf of instelling een sponsorcontract afsluit met G.S.Z. Mayday worden
diens contact- en bankgegevens verzameld en verwerkt door het bestuur. Deze gegevens
worden verzameld met het doel de gesloten overeenkomsten uit te voeren.

Art. 6. Bewaartermijn

6.1. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. Gegevens van iedereen die lid af
wordt, zowel leden als OLBe’s, worden verwijderd bij het verwerken van de uitschrijving. Het
verwerken van de uitschrijving gebeurt uiterlijk binnen één maand na de uiterlijke
uitschrijfdatum (15 oktober). Uitgezonderd hiervan zijn de financiële gegevens waar een
wettelijke bewaartermijn van zeven jaar op staat en gegevens die noodzakelijk zijn voor het
controleren van een uitschrijving wanneer hier een onduidelijkheid over bestaat. De
gegevens van de online inschrijfformulieren voor verenigingsactiviteiten worden binnen een
jaar na de betreffende activiteit verwijderd. Het bewaren van deze gegevens gedurende
deze periode is nodig voor de financiële afwerking van de activiteiten en andere financiële
doeleinden. Bijzondere gegevens worden direct na beëindiging van het lidmaatschap
verwijderd of wanneer iemand verzoekt deze gegevens te verwijderen.

Art. 7. Recht van inzage, wijziging en verwijdering

7.1. Elk persoon heeft het recht om diens gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van je persoonsgegevens sturen naar abactis@gszmayday.nl met in de titel
‘Persoonsgegevens’. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op je verzoek.
7.2. Wanneer een persoon de gegeven toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen wilt
intrekken, kan deze persoon ook mailen naar abactis@gszmayday.nl.

mailto:abactis@gszmayday.nl
mailto:abactis@gszmayday.nl


Art. 8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

8.1. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behoudens de
navolgende uitzonderingen:

a. Mailchimp, voor het versturen van nieuwsbrieven;
b. Exact, dit is ons externe boekhoudprogramma;
c. gevallen waarin expliciete toestemming is verleend door de desbetreffende persoon.

Art. 9. Gebruik van cookies

9.1 Wij gebruiken op de website (gszmayday.nl) cookies zodat leden ingelogd kunnen blijven
op de website.

Art. 10. Beveiliging

10.1. G.S.Z. Mayday neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

10.2. Voorbeelden van beschermingsmaatregelen betreffen:
- Een deel van onze website is bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor leden en

oud-leden. Zij dienen in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Daarnaast heeft alleen het bestuur en Slash2 (onze website beheerder)
beheerderstoegang over de website.

- Onze website heeft een SSL certificaat waardoor er een beveiligde verbinding is met
de server.

- Daarnaast draait de website op Wordpress, dit is een open-source cms, deze slaat
bijvoorbeeld wachtwoord versleuteld op. Mogelijke beveiligingslekken worden hierin
vaak snel gepatched.

- Vervolgens doet Slash2 met regelmaat updates aan de site om alle plugins en
Wordpress up-to-date te houden en beveiligingsproblemen tot een minimum te
beperken.

11.3. Als een persoon de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

Art. 12. Wijzigingen

12.1. G.S.Z. Mayday behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Mocht de privacyverklaring zodanig worden aangepast dat het invloed
heeft op onze daadwerkelijke gegevensverwerking zullen wij alle betrokkenen op de hoogte
stellen via een e-mail en een bericht in de nieuwsbrief. Als je vragen hebt over deze
privacyverklaring, kun je contact met de Abactis opnemen: abactis@gszmayday.nl


