Privacy Verklaring
Duikfeestje.nl
Duikfeestje.nl, gevestigd aan Adriaan van Bergenstraat 290, 4811 SW Breda, is
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens van duikfeestje.nl:
Adriaan van Bergenstraat 187
4811 SW Breda
info@duikfeestje.nl
www.duikfeestje.nl
J.C.M.A. Sep is namens eigenaar Duikfeestje.nl aangewezen als de
Functionaris Gegevensbescherming van Duikfeestje.nl. Hij is te bereiken
via info@duikfeestje.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Duikfeestje.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een duikfeestje heeft
besproken en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam en eventueel uw initialen
- Adres en Woonplaats
- Telefoonnummer (s)
- Voornamen deelnemende personen
- E-mailadres
- Indien noodzakelijk, kopie goedkeuring (duik)arts
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of administratie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@duikfeestje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Duikfeestje.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het registreren en administreren van uw deelname aan duikfeestje(s)
- Het afhandelen van uw betaling(en)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren of te kunnen reageren op verzoeken van door u ingevulde contactformulieren van de
website www.duikfeestje.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
Duikfeestje.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (duikfeestje.nl) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Duikfeestje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Duikfeestje.nl maakt gebruik van
een digitale kalender, waarop duikfeestjes staan gepland. Deze gegevens, worden
verwijderd de dag na het geplande duikfeestje
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
Soort gegevens
NAW/Persoonsgegevens
Financiële gegevens

Bewaartermijn
1 jaar
7 jaar

Reden
Administratie boekjaar
Wettelijke bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Duikfeestje.nl verstrekt uw gegevens aan derden uitsluitend en
alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld
betalingen), of om te voldoen aan een door de wetgever opgelegde verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Duikfeestje.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare trackingtechnieken op haar website
www.duikfeestje.nl
Beveiliging van onze website
De website van Duikfeestje.nl www.duikfeestje.nl is voorzien van een SSL
beveiligingscertificaat (het ‘groene slotje’ in uw webbrowser) waardoor u er zeker van kunt
zijn dat eventuele ingevulde web- en of reactieformulieren met uw persoonlijke gegevens
niet door anderen dan medewerkers van Ortega Diving ingezien en verwerkt kunnen
worden.
Gebruik Foto’s
Binnen Duikfeestje.nl worden foto’s gemaakt waarop deelnemers van duikfeestje(s)n van
Duikfeestje.nl geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder
meer gebruikt om aan u te verstrekken. Bij de meeste duikfeestjes brengt de deelnemer
zelf een SD-kaart mee en worden door duikfeestje.nl geen foto’s bewaard. In het geval de
deelnemer(s) geen eigen SD-kaart heeft, worden de foto’s opgeslagen op een SD-kaart
van Duikfeestje.nl. Direct na het duikfeestje worden de foto’s digitaal verzonden naar het
bij duikfeestje.nl bekende email adres. Direct na ontvangstbevestiging, worden de
gemaakte foto’s gewist van de geheugenkaart
Duikfeestje.nl streeft er naar om ieder deelnemer, ouder van een deelnemer vooraf
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s. Wordt er geen toestemming verleend,
zullen tijdens het kinderfeestje géén foto’s gemaakt Duikfeestje.nl gaat zorgvuldig om met
de belangen van afgebeelde personen. Mocht een persoon, ouder van een kind of

begeleider desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal
deze op diens verzoek worden verwijderd
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Duikfeestje.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
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@duikfeestje.nl. Indien u kiest voor
het verwijderen van uw gegevens uit onze administratie zijn wij genoodzaakt uw
reservering(en) voor duikfeestje(s) per omgaande te annuleren. Dit ontslaat u echter niet
van eventuele nog te betalen kosten.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of op
een andere manier onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Vrijwilligers/begeleiders
Ieder bij uw duikfeestje(s) betrokken personen van ons duikfeestje-team moet een aparte
verklaring invullen. Hierin verklaren zij o.a. zorgvuldig om te gaan met gegevens van de
deelnemer(s) en geheimhouding te betrachten. Daarnaast zullen zij te allen tijde de
geldende regels volgen en ervoor zorgen dat zijn bevoegd zijn om uw duikfeestje(s) te
mogen verzorgen..
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Duikfeestje.nl neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt
voldoende en 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 aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met Duikfeestje.nl, info@duikfeestje.nl
Waar kunt u terecht met een klacht
Ortega Diving 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-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Breda, 23 mei 2018

