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Het bestuur van HSV Vischlust spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring 
wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en 
beschermen. Daar waar HSV Vischlust wordt genoemd, wordt het bestuur van de vereniging 
bedoeld.  
 
Reikwijdte 
Deze privacyverklaring is van toepassing op het lidmaatschap van HSV Vischlust en daarmee (ook) op 
alle activiteiten die HSV Vischlust voor of namens haar leden uitvoert en/of organiseert.  
 
Persoonsgegevens die we verzamelen 
Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare 
natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand 
persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een naam of postadres. We verzamelen persoonsgegevens van 
u wanneer u lid bent van HSV Vischlust en als u aan activiteiten die HSV Vischlust organiseert mee 
doet. Deze persoonsgegevens bestaan uit: naam, geboortedatum, postadres en in sommige gevallen 
een emailadres of (bank-)rekeningnummer.  
 
Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken 
1) HSV Vischlust gebruikt uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum en postadres) voor de 

uitgifte van een op naam gestelde, schriftelijke vergunning om volgens de wet te mogen vissen in 
de wateren die HSV Vischlust pacht. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met Sportvisserij 
Nederland voor de op uw naam gestelde Vispas, zodat u ook in andere wateren dan die van HSV 
Vischlust mag vissen.  

 
2) HSV Vischlust gebruikt (alleen) uw naam in verslagen van door u bijgewoonde vergaderingen.  

Vergaderverslagen worden gepubliceerd op de website van HSV Vischlust en/of kunnen worden 
gedeeld met derden.  

 
3) HSV Vischlust gebruikt (alleen) uw naam bij het publiceren van uitslagen van wedstrijden ter 

algemene kennisgeving en ter promotie van de hengelsport in een of meerdere weekbladen en 
op de website van HSV Vischlust. 

 
Uw keuzes over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken 
U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.  
Voor wat betreft het lidmaatschap en de daaraan verbonden uitgifte van een schriftelijke vergunning 
en de Vispas zijn naam, geboortedatum en postadres noodzakelijk. Stemt u niet in dat HSV Vischlust 
deze persoonsgegevens gebruikt, dan kunt u geen lid zijn of worden van HSV Vischlust.   
 
Als u een officiële vergadering van HSV Vischlust bijwoont zal uw naam in het verslag en presentielijst 
opgenomen worden. Als u dit niet wilt, dan kunt u geen officiële vergadering van HSV Vischlust 
bijwonen.  
 



Wilt u niet dat uw naam wordt gebruikt bij de publicatie van wedstrijduitslagen dan dient u dit bij het 
bestuur van HSV Vischlust aan te geven. Uw naam zal dan geanonimiseerd worden.  
 
Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren 
We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, 
om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist 
door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens 
die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.  
- U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben;  
- We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens;  
- Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij 

te werken;  
- U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;  
- U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar 

dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw 
lidmaatschap en de toegang tot het bijwonen van officiële vergaderingen.  

 
Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen 
We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere non-profit organisaties als dit vereist is 
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om het vissen voor u (wettelijk) mogelijk te maken 
en/of de mogelijkheden hiervan te verbeteren en ingeval deelname aan wedstrijden (zowel intern 
HSV Vischlust als extern). Zie ook “Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken”. 
 
Ingeval persoonsgegevens worden gedeeld met derden, dan wordt er in voorkomende gevallen een  
verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw 
persoonsgegevens door deze derde partijen regelt. 
 
We verstrekken geen persoonsgegevens voor marketing- en commerciële advertentiedoeleinden.  
 
Hoe we uw persoonsgegevens bewaren 
Uw persoonsgegevens worden beheerd en bewaard in de ledenadministratie. De secretaris van HSV 
Vischlust beheerd de ledenadministratie, andere bestuursleden hebben indien benodigd (ook) 
toegang tot de ledenadministratie. Het betreft hier een digitale ledenadministratie . De applicatie is 
beschikbaar gesteld  door Sportvisserij Nederland.  
   
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als u lid bent van HSV Vischlust.  
 
Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen 
We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en 
wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en fysiek 
toegangsbeheer bij Sportvisserij Nederland.  
 
Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens in relatie tot HSV Vischlust , neemt 
u dan contact op met het bestuur van HSV Vischlust. Uw heeft het recht om klachten in te dienen bij 
een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. 


