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Privacy Reglement van Algemeene Zuid-Hollandsche Hengelaars Bond (AZHB), gebaseerd op de Wet
Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)] en zoals vastgesteld tijdens de Algemene
ledenvergadering op 18 mei 2018 en aangepast in maart 2020.
In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van de AZHB omgaat met de aan haar verstrekte
persoonsgegevens.
Artikel 1 Begrippen
1. Het bestuur van de AZHB zijn de personen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2. Leden zijn alle betalende en ere leden van de vereniging
3. Aspirant leden zijn de leden jonger dan 18 jaar.
4. Onder persoonsgegevens van leden wordt verstaan:
 naam (voorletters, tussenvoegsels, achternaam),
 geboortedatum,
 postadres,
 e-mailadres,
 telefoonnummer
 soort lid (aspirant, gewoon lid, erelid).
Onder persoonsgegevens van verhuurders wordt verstaan:
 Naam (voorletters, tussenvoegsels, achternaam),
 postadres,
 e-mailadres,
 telefoonnummer,
 bankrekeningnummer
 duiding van door verhuurder verleende vis-en of looprechten.
5. Onder vereniging wordt verstaan de AZHB.
6. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen de AZHB en de website
beheerder.
7. De ledenadministratie betreft de ledenadministratie van de AZHB.
8. De website is de website van de AZHB (www.azhb.nl).
9. Verhuurders zijn natuurlijke personen en rechtspersonen waarmee de AZHB een
overeenkomst heeft gesloten en daardoor gerechtigd is haar leden te laten vissen in de
wateren conform de voorwaarden uit de overeenkomst. Dit betreft verhuur van visrecht,
visrecht op machtiging, looprecht of elk ander recht toegekend aan de AZHB dat verband
houdt met de toegang tot viswateren.
10. Een betrokkene is een lid of een verhuurder, waarvan persoonsgegevens zijn vastgelegd door
de AZHB.
11. Overzicht viswateren is een overzicht van wateren waarvan de AZHB de visrechten geeft
gehuurd (via huurovereenkomst of op machtiging). Dit overzicht bestaat in digitale vorm op
de website.
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Artikel 2 Beheer en gebruik van de persoonsgegevens
1. De in artikel 1 onder punt 4 genoemde gegevens worden door de AZHB centraal
verwerkt en beheerd.
2. De AZHB heeft deze persoonsgegevens nodig voor het goed kunnen besturen van
de vereniging en voor de volgende nader bepaalde doeleinden:
Ten aanzien van persoonsgegevens van leden:
a. het doen van een schriftelijk verzoek tot betaling van de contributie;
b. het registreren van ontvangen betalingen door de leden;
c. het verzenden van een herinnering, indien de contributie niet tijdig is voldaan;
d. het jaarlijks verzenden van het bewijs van lidmaatschap
e. het verzenden van de bijlagen bij het bewijs van lidmaatschap
f. het bepalen van de contributie, gebaseerd op de leeftijd en soort lid
g. om snel contact op te kunnen nemen (telefoonnummer) indien een lid daarom heeft
verzocht;
h. overige correspondentie aan leden (toezenden parkeerkaart, dagpas, nieuwsbrief);
i. om correspondentie te kunnen delen tussen bestuursleden;
j. het organiseren van viswedstrijden (deelnemers informeren);
en ten aanzien van de persoonsgegevens van verhuurders:
k. om correspondentie te kunnen voeren met verhuurders (opstellen en verzenden van
nieuwe of gewijzigde overeenkomsten).
l. de leden te informeren via het Overzicht viswateren en/of de website in welke wateren zij
mogen vissen.
m. het doen van betalingen aan verhuurders.
3. De persoonsgegevens van de leden worden beheerd door de penningmeester van de AZHB,
die is belast met de ledenadministratie. De persoonsgegevens van de verhuurders worden
beheerd door de secretaris van de AZHB, die belast is met het beheer van de
overeenkomsten.
4. De gegevens van leden worden verwerkt, aangepast en bijgehouden in de ledenadministratie
van de vereniging. De penningmeester heeft daartoe een elektronisch bestand. De
penningmeester zal de gegevens daarin opnemen, verwerken en aanpassen.
5. Leden en personen die zich willen aanmelden als lid hebben de mogelijkheid om hun eigen
persoonsgegevens in te zien, on-line toe te voegen of aan te passen.
6. Het bestand waarin de ledenadminstratie is opgenomen is beveiligd met een password.
De overeenkomsten met verhuurders zijn digitaal opgeslagen in Dropbox en uitsluitend door
het bestuur van AZHB toegankelijk door op Dropbox van AZHB in te loggen.
7. Het maken van een back-up van de ledenadministratie gebeurt op zodanige wijze dat
voldaan wordt aan de maximale bewaartermijn zoals bepaald in art 3. Voor toegang tot de
back-up geldt een strikte toegangsbeveiliging.
8. De papieren ondertekende overeenkomsten met verhuurders worden door de secretaris
bewaard. In Dropbox bevindt zich een gescande kopie van alle ondertekende
overeenkomsten met verhuurders. De secretaris heeft een overzicht opgesteld ten behoeve
van de registratie van alle overeenkomsten, aan de hand waarvan het beheer wordt
uitgevoerd (beeindigen/verlengen van de overeenkomst, doen van betalingen).
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Artikel 3 Bewaren van de persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens zullen nooit op een onbeschermde digitale gegevensdrager worden
opgeslagen vanwege het gevaar van verlies.
2. De persoonsgegevens van een lid blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging.
3. Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens binnen een jaar
worden verwijderd uit de ledenadministratie. Voor zover andere bestuursleden
persoonsgegevens in hun bezit hebben moeten deze gegevens terstond worden verwijderd.
4. Leden kunnen verzoeken dat hun persoonsgegevens eerder worden verwijderd. Het Bestuur
zal een dergelijk verzoek altijd honoreren als het lid aan zijn contributieverplichtingen heeft
voldaan.
5. Persoonsgegegevens van een verhuurder blijven bewaard zolang er een geldige
overeenkomst is met de verhuurder. Overeenkomsten met verhuurders worden maximaal
tot een jaar na vervaldatum bewaard.
Artikel 4 Verstrekken van de persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden NIET verspreid aan derden en eigen leden, met
uitzondering van (bedrijfs)naam en adres van verhuurders in combinatie met de duiding van
de verleende visrechten en voorwaarden.
2. De persoonsgegevens worden desgevraagd gedeeld met de bestuursleden. Bestuursleden
geven daartoe altijd de reden aan.
3. Bij het versturen van berichten tegelijkertijd wordt er altijd gebruik gemaakt van de ‘BCCoptie’ zodat het mailadres niet zichtbaar is voor andere leden.
Artikel 5 Rechten van een betrokkene
1. Een betrokkene kan altijd aan de AZHB vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt en
hoe ze worden opgeslagen. Uiterlijk binnen vier weken wordt inzage verstrekt in de
opgenomen persoonsgegevens.
2. Een betrokkene kan altijd de toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken.
3. Een lid geeft actief en ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken en opslaan van de
persoonsgegevens door dit bij inschrijving aan te geven. Als een lid dit niet
doet is er dus geen toestemming gegeven voor het verwerken en opslaan van de
persoonsgegevens. Het bestuur kan dan besluiten om het lidmaatschap van het betreffende
lid niet in te laten gaan.
4. Een verhuurder geeft in de overeenkomst aan of toestemming gegeven wordt voor
uitsluitend vermelding van het adres van de verhuurder of ook van de naam in het Overzicht
viswateren. Waar mogelijk vermelden we de naam van het bedrijf zoals bij de Kamer van
Koophandel geregistreerd.
5. Een verhuurder kan altijd de toestemming voor het vermelden van de naam voorletter(s),
intrekken, als dat voor de duiding van de verleende visrechten (de uitvoering van de
overeenkomst) niet strikt noodzakelijk is.
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Artikel 6 Website
1. De website van de vereniging bevat een on-line aanmeldingsformulier voor nieuwe leden.
2. Aan nieuwe leden zal bij aanmelding gevraagd worden toestemming te verlenen voor
opname van de door hen verstrekte gegevens in de ledenadministratie.
3. De persoonsgegevens die een nieuw lid verstrekt bij aanmelding zullen worden gebruikt voor
opname in de ledenadministratie, en voor het toekennen van een uniek Lidnummer. Een lid
genereert zelf een password om in te kunnen loggen op het besloten gedeelte van de
website.
4. Nieuwe leden zullen direct op de hoogte worden gebracht van het privacy reglement van de
AZHB door publicatie op de website.
5. Publicatie op de website van foto’s en/of filmbeelden waarop personen zijn afgebeeld zal
alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de betrokkenen. Betrokkenen hebben
het recht om de toestemming elk moment in te trekken, waarna de publicatie binnen 48 uur
zal worden verwijderd.
6. De AZHB maakt gebruik van geanonimiseerde gegevens van websitebezoekers.
7. Met de beheerder van de website zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst. Daarin is geregeld:
- Beheer van toegang tot de website en de daaraan gekoppelde gegevensbestanden, zoals
de ledenadministratie;
- De technische en organisatorische maatregelen rondom beveiliging van de website;
- Meldplicht datalekken;
- Geheimhoudingsplicht;
- Beslissingsbevoegdheid over zaken als gebruik van persoonsgegevens, bewaartermijn
- en het verstrekken van gegevens aan derden ligt uitsluitend bij het bestuur.
Artikel 7 Gebruik van cookies
1. De vereniging gebruikt ten behoeve van de website alleen technische, functionele en,
analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer,
tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die de vereniging gebruikt zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook
kan de AZHB hiermee de website optimaliseren. Bezoekers van de website kunnen zich
afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kan een bezoeker alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van de browser verwijderen. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om
gebruik van de website door individuen te monitoren en of te registreren.
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Artikel 8 Datalek
1. Bij een grove schending van rechten van betrokkenen, zoals het lekken van gegevens, zal de
Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden
gesteld.
2. Bij een slechts geringe kans op schending van rechten van betrokkenen zal de Autoriteit
Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld (art. 33.1 van de AVG).
3. In alle gevallen zullen de betrokkenen en de bestuursleden van de AZHB direct in kennis
worden gesteld.
4. Het bestuur zal een registratie van de genomen acties bijhouden.
Artikel 8 Sancties
Overtreding van dit privacyreglement kan voor bestuursleden en leden van de AZHB betekenen dat
er maatregelen worden getroffen.
Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit
privacyreglement beslist het bestuur van de AZHB.
Artikel 10 Openbaarmaking en inwerkingtreding
Dit privacyreglement wordt via de website ter beschikking gesteld aan alle leden van de vereniging
en de verhuurders. Het privacyreglement treedt in werking op 1 april 2021 en vervangt de vorige
versie (2018).
Artikel 11 Slotbepaling
Onverminderd het bepaalde in dit privacyreglement, zal op het verwerken van persoonsgegevens de
op 25 mei 2018 in werking getreden AVG van toepassing zijn.
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