
Stichting Vogelreizen 

Zevenbergen 

Privacyreglement 

 

Algemeen 

Het bestuur van Stichting Vogelreizen, hierna te noemen SV hecht veel waarde aan uw 
privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens die door SV worden 
verzameld en verwerkt zo goed mogelijk worden beschermd. 
SV is verplicht om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, 
bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen. 
Vragen over dit reglement en klachten over de wijze waarop SV met de gegevens van 
betrokkenen omgaat kunnen worden gericht aan het bestuur van SV. 
 

Inleiding 

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid , dat is vastgesteld door het 
bestuur van SV en beschrijft hoe SV omgaat met de privacy van de betrokkenen. 
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven 
met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van SV. 
Dit privacy reglement beschrijft de verwerking van de persoonsgegevens door SV, de 
doeleinden van de gegevensverwerking door SV en hoe deelnemers aan reizen of 
andersoortige relaties hun rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens kunnen 
uitoefenen. 
Bij de verwerking van de persoonsgegevens waarborgt SV de privacy, onder andere door 
naleving van de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid 
zoals deze door SV is opgesteld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens slechts gebruikt 
worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden van SV zoals uiteengezet in dit 
reglement, de persoonsgegevens door de stichting beschermd worden en deelnemers aan 
reizen van SV of relaties van SV bepaalde rechten kunnen uitoefenen ten aanzien van zijn of 
haar persoonsgegevens. 
 

 
 
 
 



Persoonsgegevens binnen SV 
 
SV beheert slechts de gegevens van de volgende personen: 
-personen die deelnemen aan, of hebben deelgenomen aan, reizen van SV 
-personen die SV om informatie of documentatie hebben verzocht 
 
 
Daar waar het gaat om reizigers die deelnemen aan SV reizen of dat hebben gedaan 
betreffen de persoonsgegevens 
-naam 
-adres 
-woonplaats en postcode 
-huistelefoon en/of GSM 
-e-mailadres 
-paspoortgegevens 
-eventuele medische gegevens zoals b.v.  medicijngebruik , dieetwensen of algehele              
 conditie. (zoals door betrokkenen zelf aangegeven op het inschrijfformulier) 
 
Daar waar het gaat om personen die SV om informatie of documentatie hebben gevraagd 
betreffen de persoonsgegevens 
-naam 
-adres 
-woonplaats 
-huistelefoon en/of GSM 
-e-mailadres 
 
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van SV.  
SV draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische 
aard ter beveiliging van deze persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij de voorzitter van SV 
en indien gewenst uitsluitend beschikbaar zijn voor bestuursleden van SV. 
Reisleiders krijgen uiteraard inzage in de persoonsgegevens van deelnemers aan hun reis, 
een minimale voorwaarde voor het goed uitoefenen van de taken van SV.  
 
 

Verstrekken persoonsgegevens aan derden 
 
Daar waar het gaat om de daadwerkelijke uitvoering van een (vogel)reis is het noodzakelijk 
dat SV de persoonsgegevens verstrekt aan derden. Dit is b.v. het geval voor het verkrijgen 
van vliegtickets en hotelreserveringen. SV zal hierbij zorgdragen voor het zoveel mogelijk 
minimaliseren van de informatie die hiervoor noodzakelijkerwijs beschikbaar moet worden 
gesteld voor het goed uitoefenen van haar taken.  
 
De verwerking van de persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is 
met de wet Algemenen Verordening Gegevensbescherming en op een zorgvuldige wijze 
gebeurt. Persoonsgegevens van deelnemers aan reizen of andere relaties worden uitsluitend 
verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking 



van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking en verleent vooraf 
specifiek toestemming voor de verwerking zoals hierboven aangegeven. 
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerder genoemde 
doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 
 

Doeleinden 
 
SV verzamelt of gebruikt de persoonsgegevens van haar relaties alleen voor doeleinden die 
worden beschreven in dit privacyreglement. 
 
Onder doeleinden wordt verstaan 
-activiteiten die gelet op de doelstelling van SV gebruikelijk zijn zoals inschrijving voor een          
(vogel)reis. 
- het verzenden van informatie aan betrokkenen ten aanzien van deze reis. 
-het verzenden van informatie over vogelreizen aan personen die zelf nadrukkelijk hierom   
hebben gevraagd. 
-het boeken van vliegtickets en lokale onderkomens 
 
 

Rechtmatig gebruik 
 
SV gebruikt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van 
toepassing is. (artikel 6 AVG) 
 
-om een verplichting na te komen die in de wet staat. 
-voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van is. 
-voor een goede vervulling van de taak die SV vervult. 
-wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking. 
-om een ernstige bedreiging van de gezondheid van de betrokkenen te voorkomen. 
 
Dat laatste is doorgaans het geval wanneer een betrokkene tijdens een activiteit van SV 
medische hulp nodig heeft. Dan kan het uiteraard noodzakelijk zijn hiervoor benodigde 
persoonsgegevens te verstrekken. 

  
Rechten van betrokkenen 
 
De betrokkenen heeft de volgende rechten: 
 
-Recht op informatie. Betrokkenen heeft het recht om aan SV te vragen hoe zijn/haar 
persoonsgegevens worden verwerkt. 
-Correctierecht. Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen kan de 
betrokkene een verzoek indienen bij SV om dit de corrigeren. 
-Recht van verzet. Betrokkene heeft het recht SV te vragen om hun persoonsgegevens niet 
meer te gebruiken. 



-Recht om vergeten te worden. In gevallen waar betrokkene toestemming heeft gegeven om 
persoonsgegevens te verwerken heeft de betrokkene het recht om persoonsgegevens te 
(laten) verwijderen. 
-Recht op bezwaar. Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 
van zijn/haar persoonsgegevens. SV zal hieraan voldoen tenzij er gerechtvaardigde gronden 
zijn voor de verwerking. 
 

Datalek 
 
Er is sprake van een datalek, ofwel inbreuk in verband met persoonsgegevens, als 
persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden 
mogen hebben. Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het 
waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen. 
Vanuit het SV bestuur wordt erop toegezien dat de bestanden die bij de voorzitter worden 
bewaard, afdoende beveiligd zijn. 
   

Slotbepaling 
 
In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van SV. 
Wijzigingen en aanvullingen van het privacyreglement worden op de bestuursvergadering 
van SV vastgesteld. 
 
Dit privacyreglement is goedgekeurd op de bestuursvergadering van Stichting Vogelreizen 30 
mei 2018 
 


