  
	
  
	
  

Privacy  beleid  Algemeen:  
In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en
gebruiken. Dit privacybeleid geldt voor al uw persoonlijke informatie die we verwerken als u
lid wordt van Sagara Satrya’s, onze website bezoekt, mobiele toepassingen gebruikt of
anderszins met ons in contact treedt.

	
  

Wie  zijn  wij:  
Wij zijn scouting groep Sagara Satrya’s gelegen Mariahoevelaan 2B, 2343 JA Oegstgeest
zuid Holland. De Sagara Satrya’s (“Ridders van de zee”) bestaat uit ongeveer 100 leden, een
troephuis, negen Lelievletten, een sleepboot, een zeiljacht, een motorvlet, een praam, een
flink terrein, een haven en een botenloods. We bestaan al sinds 1946.
Scouting groep Sagara Satrya’s is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw
persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Is verantwoordelijk voor het
verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit
privacybeleid.

De  soorten  persoonlijke  gegevens  die  wij  verwerken.  
Algemeen.    
Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:
We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, en het land
waarin u woonachtig bent vastleggen.

Uw  contactgegevens  en  gegevens  over  uw  persoonlijke  registratie  
Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten.

Informatie  die  we  verzamelen  als  u  onze  websites,  apps  en  andere  digitale  media  gebruikt  
Als u onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt, kunnen we uw IP-adres, type
browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik
vastleggen.

Gevoelige  gegevens.    
Bepaalde categorieën persoonlijke informatie die wij verzamelen en gebruiken, zoals
gegevens gezondheid, kunnen op grond van de Nederlandse privacywetgeving worden
beschouwd als “gevoelige persoonlijke gegevens”.

Algemeen.    
Wij kunnen verplicht zijn om dergelijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en met derden
te delen voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven.

Gegevens  die  u  deelt.    
U kunt ook aangeven dergelijke informatie met ons te willen delen, bijvoorbeeld omdat er
specifieke medische omstandigheid bestaat omtrent het lid, of een bepaald type speciale
maaltijd gewenst is.
Door het leveren van persoonlijke informatie die valt onder, of beschouwd kan worden als,
gevoelige persoonlijke informatie, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen
verzamelen, gebruiken en met derden kunnen delen, zoals in dit privacybeleid is beschreven.
Als u uw toestemming intrekt, kan dat betekenen dat wij b.v. niet in staat zijn om de
gewenste maaltijd te geven of juiste medisch informatie door te spelen wanneer benodigd
tijdens opkomst of evenement.

Cookies  en  vergelijkbare  technologieën.    
Als u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare
technologieën. Bv uw ip adres bij website bezoek of mail adres via website login.

Hoe  verzamelen  wij  uw  gegevens  
De Scouting groep Sagara Satrya’s kan uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren
verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor lidmaatschap, via sociale media met
ons communiceert of het inschrijven voor evenementen georganiseerd door de Sagara
Satrya’s.

Doeleinden  waarvoor  de  gegevens  gebruikt  worden.  
De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn:

Uw  lidmaatschap  registratie.  
De contact gegevens worden gebruikt om contributie gelden te kunnen factureren.

Om  met  u  te  communiceren  
We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden
of uw klachten te behandelen.

Voor  direct  marketing  en  promotie  doeleinden  
Algemeen.    
We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, informatie m.b.t.
evenementen of andere marketingberichten te sturen.

Foto  en  social  media.  
Algemeen.  
Wij kunnen foto’s of andere media op b.v. social media en website publiceren met als doel
deze foto’s te delen.
B.v. Website, Facebook, Instagram en What’s App worden gebruikt voor genoemd doel.

Bezwaar  of  herroeping.    
U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten
herroepen of er bezwaar tegen maken; neem contact met ons op via secretariaat@sagara.nl

Vrijgeven  of  delen  gegevens  aan  derden  
Algemeen.    
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen
met derden:
Bv voor het verspreiden van het Sagara Satrya’s magazine “De Lachende Walvis” via een
externe mailer dienst, of het inschrijven voor het CWO examen

Beveiliging  en  bewaring.  
Scouting groep Sagara Satria’s neemt de benodigde technische en organisatorische
maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig
gebruik. 	
  
	
  
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit
privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en
regelgeving en om geschillen op te lossen.
Wij behouden het recht de privacy policy aan te passen.

Uw  rechten.  
U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw
persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de
toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk
verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar:
secretariaat@sagara.nl
U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten
herroepen of er bezwaar tegen maken; volg hiervoor de instructies in het betreffende
marketingbericht of stuur een e-mail aan secretariaat@sagara.nl
(zie ook hierboven bij 'Direct marketing en promotie').

