PRIVACYVERKLARING
Scherpel Jachtwerf BV, gevestigd aan de Oud Loosdrechtsedijk 97a, 1231 LR te Loosdrecht, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Scherpel Jachtwerf BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u huurt
bijvoorbeeld een ligplaats, uw schip is bij ons in onderhoud, u neemt deel aan een bootbouwcursus en/of omdat u de
gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, Telefoonnummer, Adres, E-mailadres en Bankrekeningnummer, Rijbewijs en/of Paspoort- of
IDkaartnummer
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Scherpel Jachtwerf BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Deelnemen aan cursussen
• Werkzaamheden aan uw boot
• T.b.v. de huurovereenkomst van een ligplaats
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Scherpel Jachtwerf BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of aangifte Watertoeristenbelasting.
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Scherpel Jachtwerf BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Scherpel Jachtwerf BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Scherpel Jachtwerf BV blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar info@scherpel.nl
Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
FOTO- EN FILMOPNAMES
Tijdens de activiteiten/werkzaamheden maken wij soms foto- en filmopnamen van uw schip en van onze jachthaven.
We plaatsen de foto’s op onze website en onze facebookpagina en we gebruiken de foto-filmopnamen voor
promotiedoeleinden.
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Scherpel Jachtwerf BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met ons via info@scherpel.nl
CONTACTGEGEVENS
Scherpel Jachtwerf BV
Oud Loosdrechtsedijk 97a
1231 LR Loosdrecht
035-5821298
info@scherpel.nl
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