
Hengelsportvereniging Velsen 

gevestigd aan Lepelblad 32 1991 KI Velserbroek, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

http://www.hsvvelsen.nl  
Lepelblad 32 1991 KI Velserbroek  
Tel: 023-5387147 
info@hsvvelsen.nl 

De Functionaris Gegevensbescherming van Hengelsportvereniging is te bereiken via 
info@hsvvelsen.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hengelsportvereniging Velsen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
 
Wij verwerken de persoonsgegevens indien u lid bent van Hengelsportvereniging Velsen. De 
gegevens worden verwerkt bij in het programma HSV leden van Sportvisserij Nederland. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken 

Hengelsportvereniging Velsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

mailto:info@hsvvelsen.nl


- Lidmaatschap en registratie bij Sportvisserij Nederland 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Hengelsportvereniging Velsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u uw 
lidmaatschap opzegt worden uw persoonsgegevens verwijderd. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Hengelsportvereniging Velsen deelt uw persoonsgegevens met Sportvisserij Nederland. De 
gegevens die u invult tijdens het online aanmelden als lid worden direct naar Sportvisserij 
Nederland verzonden. 

Sportvisserij Nederland kan uw gegevens delen met o.a.: 

• verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening); 

• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de 
Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving. 

Klik hier om de privacy statement van Sportvisserij Nederland te lezen 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Hengelsportvereniging Velsen gebruikt  cookies voor het goed laten functioneren van de 
website (Functionele cookies). Hengelsportvereniging Velsen gebruikt Google Analytics voor 
het analyseren van website statistieken. De statistieken worden gebruikt voor het 
analyseren van de meest bezochte pagina’s. Er worden geen persoonsgegevens zoals IP-
adressen geanalyseerd of gebruikt voor analyse.  

 

 

Nieuwsbrief 

Via onze nieuwsbrief informeren we u over belangrijke mededelingen m.b.t. onze vereniging 
of sportvisserij. De nieuwsbrief wordt niet gebruikt om reclame of producten aan te bieden. 

https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/contact/juridisch/privacy-statement.html


U ontvangt de nieuwsbrief automatisch als u lid van ons bent. U kunt zich ten alle tijden 
afmelden voor de nieuwsbrief door: 

• een e-mail te sturen aan info@hsvvelsen.nl met daarin aangegeven uw e-mailadres 
en de melding dat u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief 

• In elke nieuwsbrief (onderin de pagina) staat een link met “unsubscribe of afmelden” 
Hiermee kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. 
Indien u lid bent van onze vereniging kunnen wij alleen de gegevens verwijderen indien u 
lidmaatschap is beëindigt. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@hsvvelsen.nl.  

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Hengelsportvereniging Velsen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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 

Hengelsportvereniging Velsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met 
ons op (zie contactgegevens).  

Hengelsportvereniging Velsen heeft de volgende maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen:  

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit 
kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. (de persoonsgegevens 
worden alleen verzonden tijdens het Online Lid worden en pas dan ziet u in de adresbalk de 
https en het hangslotje in de adresbalk. 
 
- De gegevens die met de webformulieren worden verzonden worden niet opgeslagen in een 
database en wordt alleen gebruikt om eventueel terug te communiceren. 
 
- Uw lidmaatschap/persoonsgegevens worden in het programma HSV-Leden verwerkt van 
Sportvisserij Nederland.   
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WIJZIGINGEN 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom 
aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 
 

 


