
Privacy verklaring 

 
Stichting Comité Boxmeerse Vaart respecteert de privacy van alle deelnemers, donateurs, Vaartvrijwilligers, 

Vaartschenkers en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons 

verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken deze gegevens voor de aankondiging van de 

jaarlijkse Boxmeerse Vaart via e-mail, voor de uitnodiging en bevestiging van een deelname via e-mail en/of 

via telefoon, voor het aanmelden als deelnemer via de website dan wel via een van de scholen of 

schoolvertegenwoordigers, voor het factureren van uw donatie als Vaartschenker via e-mail, voor het 

verzenden van nieuws-, dankbrieven via e-mail. Stichting Comité Boxmeerse Vaart zal persoonlijke gegevens 

in principe (behoudens uitzonderingen genoemd in onderstaande tweede alinea) niet aan derden ter 

beschikking stellen.  

 

 

De Stichting Comité Boxmeerse Vaart gebruikt de gegevens van haar deelnemers en 

donateurs/Vaartschenkers, Vrijwilligers op de volgende wijze: 

● Bij aanmelding als volwassen deelnemer of als deelnemende vereniging hebben we naam, 

e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig om de functie in te boeken en de deelname te 

bevestigen.  

● Van de meeste Vaartvrijwilligers hebben we naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig. 

● Bij aanmelding als Vaartschenker hebben we de betaalgegevens, naast naam, e-mailadres en 

adres nodig om het donateurschap te aanvaarden en in te voeren in ons bestand. 

● Bij aanmelding als jongste deelnemers via de scholen of schoolvertegenwoordigers hebben we de 

naam, leeftijd en naam van de school nodig om de functie in te boeken, de aanmelding te 

bevestigen en de pas-data door te geven. Wij gebruiken de naam en functie in de Vaart op 

aangemaakte lijsten om te weten in welke groep men is ingedeeld en om te controleren of de 

deelnemer gepast heeft en welke kleding deze mee naar huis neemt en of de deelnemer  op 

Vaartzondag aanwezig is dan wel welke functie deze op Vaartzondag heeft. 

● Bij aanmelding van jongste deelnemers via de website hebben we de naam, adres, leeftijd en het 

e-mailadres nodig. 

● Wij gebruiken het e-mailadres om te informeren over de ontwikkeling van de Vaart-website en de 

Boxmeerse Vaart en het Jaarprogramma en voor de groepshoofden/vrijwilligers voor 

uitnodigingen voor een van de Vaartvergaderingen. Wanneer u deze info niet langer op prijs stelt, 

kunt u zich uitschrijven via onze website dan wel via de Nieuwsbrief of afmelden bij onze 

secretaris. 

● Wij gebruiken het mailadres voor de aanmelding/bevestiging en facturering als Vaartschenker en 

voor normale correspondentie, waaronder dankbrief, met de Vaartschenker. Wanneer u deze niet 

langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven en dat kenbaar maken aan het adres van de 

secretaris van de Stichting Comité Boxmeerse Vaart.  

● Gegevens over het gebruik van onze Vaart-site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 

helpen ons om onze site en de Boxmeerse Vaart verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

● We zijn benieuwd naar uw meningen.  

 

Stichting Comité Boxmeerse Vaart  verkoopt uw gegevens niet 

Stichting Comité Boxmeerse Vaart zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze 

bestuursleden en door ons ingeschakelde derden (met name de Vaartvrijwilligers) zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en er naar te handelen. 

 

Toestemming 

Eenieder die zich als deelnemer aan de Boxmeerse Vaart of als Vaartvrijwilliger bij de Boxmeerse Vaart 

aanmeldt, dan wel gegevens verstrekt om daarvoor in aanmerking te komen, ook als Vaartschenker, geeft 



daarmee aan de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens te aanvaarden. 

 

Toegang tot de persoonsgegevens 

De secretaris van de Stichting beheert de verkregen persoonsgegevens van de deelnemers en vrijwilligers. 

De secretaris van de Stichting beheert tevens de verkregen persoonsgegevens van de Vaartschenkers. De 

secretaris verstrekt de penningmeester de noodzakelijke persoonsgegevens om de Vaartschenker-donatie te 

kunnen incasseren dan wel bij het ontbreken van een machtiging tot incasso om de Vaartschenkers aan te 

schrijven met het verzoek de donatie zelf over te maken. 

De overige bestuursleden en een aantal Vaartvrijwilligers (pasdames) ontvangen alleen die 

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een hen specifiek opgedragen taak. 

 

Persoonsgegevens beveiliging 

Zowel de secretaris, de  penningmeester als andere bestuursleden van de Stichting, alsmede de webmaster 

hebben een adequate virusscanner op de pc waar zij de persoonsgegevens bewaren. 

Indien de persoonsgegevens ook op een externe schijf worden opgeslagen, is deze schijf alleen op de pc 

aangesloten indien dit noodzakelijk is. 

 

Bewaartermijn verstrekte gegevens 

Stichting Comité Boxmeerse Vaart bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens, tenzij u bij de secretaris 

aangeeft daarop geen prijs te stellen. 

Deze draagt er na uw bericht zorg voor dat alle persoonsgegevens binnen twee weken na uw verzoek worden 

vernietigd. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.  Stichting 

Comité Boxmeerse Vaart gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. 

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te 

verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met 

betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van de website 

van de Stichting Comité Boxmeerse Vaart geen cookies ontvangt. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Elke deelnemer, vrijwilliger, donateur, Vaartschenker  heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, 

te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzending naar een 

ander instituut, dient gestuurd te worden naar info@boxmeersevaart.nl  

De secretaris van de Stichting Comité Boxmeerse Vaart zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee 

weken, op het verzoek reageren.  

 

Beveiliging 

De Stichting Comité Boxmeerse Vaart neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens zijn 

altijd opgeslagen achter de beveiliging van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De persoonsgegevens 

zijn alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware 

als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.  

De opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met een periodieke back-up. Deze back-up wordt op een 

externe schijf opgeslagen, die alleen op de pc is aangesloten als dit noodzakelijk is. 

 

De website van de Stichting Comité Boxmeerse Vaart maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om 

te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

  

Feedback 

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van de Stichting Comité Boxmeerse Vaart, of 

mailto:info@boxmeersevaart.nl


indien er aanwijzingen van misbruik zijn dan kunt u contact met ons opnemen. Onze secretaris helpt u 

verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt 

wijzigen dan wel definitief verwijderen.  De traditie – Immaterieel Erfgoed - Boxmeerse Vaart is veelvuldig in 

beeld gebracht op de website.  Mocht u bezwaar hebben tegen een publicatie van een foto van u, gelieve dit 

duidelijk te melden bij de secretaris. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op 

info@Boxmeersevaart.nl   

 

 

 

Stichting Comité Boxmeerse Vaart  

KvK nr. 17123733 

1e secretaris mw. Dorien Schrijen 

Steenstraat 146 

5831 JK Boxmeer 

0485-442973 

2e Secretaris Piet Schrijen 

info@boxmeersevaart.nl  
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