
Privacyverklaring Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven 
 
Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven verwerkt persoonsgegevens. Wij willen 
je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven 
wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens 
door Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven.  
 
Wat zijn persoonsgegevens. 
Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Dat kan zijn je naam, adres, leeftijd. 
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden 
spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Ook foto’s 
en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  
 
Van wie verwerkt Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven 
persoonsgegevens. 
Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven verwerkt persoonsgegevens van mensen 
met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat 
zijn o.a. gegevens van:  

 Huurders van ligplaatsen in onze jachthaven; 
 Passanten in de haven 
 Campergasten 
 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie 

mee hebben, willen krijgen of hebben gehad  
 Vrijwilligers 

 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens. 
Alle medewerkers en bestuursleden van Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven 
zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. 
 
Het verwerken van gegevens met betrekking tot het bestuur zoals verslagen en actie 
lijsten worden opgeslagen in een beveiligde NAS applicatie. Persoonsgegevens 
worden niet opgeslagen in de NAS omgeving. 
 
Verwerkt Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven bijzondere 
persoonsgegevens. 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld over: 
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, BSN-nummers etc.  
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.  
 
Hoe gaat Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven met persoonsgegevens 
om. 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is 
opgeslagen. 
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens.  
Alleen de medewerkers en de bestuursleden van Stichting de Nieuwe Leeuwarder 
Jachthaven kunnen bij de opgeslagen gegevens. Vrijwilligers kunnen niet bij de 
opgeslagen gegevens. 
 



Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting de Nieuwe Leeuwarder 
Jachthaven. 
Gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt 
waren gebeurt niet tenzij er uitdrukkelijk toestemming is van de eigenaar van de 
gegevens. 
 
Hoelang worden mijn gegevens bewaard. 
Gegevens gerelateerd aan je huurovereenkomst worden in beperkte vorm na 
uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals verhuurde plaatsen etc. te 
kunnen analyseren. 
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens. 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting de Nieuwe Leeuwarder 
Jachthaven gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.  
 
Kan ik zien welke gegevens Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven van mij 
verwerkt.  
Indien je de gegevens wilt inzien die op jou van toepassing zijn dan kun je contact 
opnemen met één van de medewerkers. 
 
Waar kan ik terecht met een klacht. 
Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting de Nieuwe 
Leeuwarder Jachthaven kun je schriftelijk indienen bij het bestuur. 
 
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Stichting de Nieuwe Leeuwarder 
Jachthaven via info@leeuwarderjachthaven.nl 
 
Wijzigingen privacy beleid. 
Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven behoudt zich het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je kunt deze verklaring lezen op 
de site of opvragen bij de medewerkers. 
 
Adres:  
Jachthavenlaan 3  
8937 AM Leeuwarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


