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Privacybeleid – verwerking van persoonsgegevens 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van ligplaatshouders 

Persoonsgegevens van ligplaatshouders worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer verwerkt ten 

behoeve van de volgende doeleinden: 

- Het uitvoering geven aan de huurovereenkomst; 

- Communicatie over de ligplaats en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten in de haven; 

- Gegevensverzameling ten behoeve van (verbetering van) de exploitatie van de haven. 

Grondslag voor deze verwerking is de huurovereenkomst. 

Voor genoemde doeleinden kan Stichting Jachthaven Ketelmeer de volgende persoonsgegevens van 

u vragen: 

- NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres 

- Gegevens schip; 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende vijf jaar na de looptijd van de overeenkomst (met een 

mogelijkheid tot verlenging), tenzij die gegevens op grond van wet- en regelgeving langer bewaard 

moeten worden. 

Verwerking van persoonsgegevens van passanten 
Persoonsgegevens van passanten worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer verwerkt ten 

behoeve van het uitvoering geven aan de overeenkomst tot het bieden van een ligplaats. Deze 

overeenkomst vormt daarvoor de grondslag 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst met betrekking tot het tegen betaling 

innemen van een tijdelijke ligplaats. 

Voor de bovenstaande doeleinden kan Stichting Jachthaven Ketelmeer uw naam en de naam en 

lengte van de boot van u vragen. 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men als passant ligplaats inneemt, tenzij 

die gegevens op grond van wet- en regelgeving langer bewaard moeten worden (bijv. in het kader 

van de administratieplicht). 

Verwerking van persoonsgegevens van personen op de wachtlijst  

Persoonsgegevens van personen die met hun schip op de wachtlijst staan, worden door Stichting 

Jachthaven Ketelmeer verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de overeenkomst tot 
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plaatsing op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor een ligplaats. Deze overeenkomst vormt 

daarvoor de grondslag. 

Voor genoemde doeleinden kan Stichting Jachthaven Ketelmeer de volgende persoonsgegevens van 

u vragen: 

- NAW-gegevens; 

-  E-mailadres 

- Gegevens schip. 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men op de wachtlijst staat), tenzij die 

gegevens op grond van wet- en regelgeving langer bewaard moeten worden. 

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtnemers 

Persoonsgegevens van opdrachtnemers worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer verwerkt ten 

behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst vormt daarvoor 

de grondslag. 

Voor de bovenstaande doeleinden kan Stichting Jachthaven Ketelmeer de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

- NAW; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres 

- KvK nummer. 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende 20 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer verwerkt ten 

behoeve van de volgende doeleinden: 

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst; 

- Informatieverschaffing tbv particulier geregelde pensioenopbouw; 

- Heffing belastingen en sociale premies; 

- Communicatie naar gebruikers van de haven. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de wet, de arbeidsovereenkomst en toestemming. 

Voor de bovenstaande doeleinden kan Stichting Jachthaven Ketelmeer de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

- NAW; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Geboortedatum; 

- Salarisgegevens; 

- Kopie ID; 

- BSN-nummer; 

- Bankgegevens; 
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- foto. 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst tot 5 jaar daarna, 

tenzij die gegevens op grond van wet- en regelgeving langer bewaard moeten worden. 

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden 

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer verwerkt ten 

behoeve van het uitoefenen van hun bestuursfunctie en ten behoeve van de communicatie naar 

gebruikers van de haven. 

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens zijn de bestuursfunctie en toestemming. 

Voor de bovenstaande doeleinden kan Stichting Jachthaven Ketelmeer de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

- NAW; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Bankgegevens; 

- foto. 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) zolang men een bestuursfunctie vervult, tenzij die gegevens op 

grond van wet- en regelgeving langer bewaard moeten worden. 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-medewerkers en oud-bestuursleden 

Persoonsgegevens van oud-medewerkers en oud-bestuursleden worden door Stichting Jachthaven 

Ketelmeer verwerkt ten behoeve van uitnodigingen in verband met havenfestiviteiten.  

De grondslag hiervoor berust op toestemming van de betrokkene. 

Voor dit doel kan Stichting Jachthaven Ketelmeer de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- NAW; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jachthaven Ketelmeer opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 

 

 

 

 

Ketelhaven, september 2018 


