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PRIVACY VERKLARING 

 
Dit is de privacy verklaring van Wildbeheereenheid de Amerkant, gevestigd te Drimmelen en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40272313 
(hierna: “WBE de Amerkant”). Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens 
van leden, deelnemers, donateurs en relaties WBE de Amerkant verwerkt en voor welke 
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. WBE de Amerkant is verantwoordelijk 
voor de verwerking van de aan haar verstrekte persoonsgegevens. 

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
1.1. WBE de Amerkant vraagt persoonsgegevens van u indien u: 

 
1.1.1. lid wordt van WBE de Amerkant 
1.1.2. deelnemer wordt van WBE de Amerkant 
1.1.3. donateur wordt van WBE de Amerkant 
1.1.4. een relatie wordt van WBE de Amerkant  

 
1.2. Indien u geen toestemming wenst te geven voor de verwerking van genoemde 

persoonsgegevens betekent dit dat u geen lid, deelnemer, donateur of relatie van 
WBE de Amerkant kunt worden. 
 

1.3. WBE de Amerkant verzamelt hiervoor de volgende persoonsgegevens: 
 

1.3.1. Naam 
1.3.2. Adres 
1.3.3. E-mailadres 
1.3.4. Telefonnummer(s) 
1.3.5. Geslacht 
1.3.6. Geboortedatum 

 
1.4. WBE de Amerkant verzamelt en bewaart geen bijzondere persoonsgegevens. 

1.4.1. WBE de Amerkant verzamelt c.q. bewaart geen bijzondere persoonsgegevens 
   m.b.t. godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, etc. 
 

1.5. WBE de Amerkant gebruikt deze gegevens om: 
 

1.5.1. het lidmaatschap aan betrokkenen te effectueren 
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1.5.2. contact met betrokkenen op te nemen of te onderhouden 
1.5.3. facturen aan betrokkenen te verzenden 
1.5.4. nieuwsbrieven aan betrokkenen te verzenden 
1.5.5. jachthuurovereenkomsten tussen WBE de Amerkant en het lid op naam 

   te stellen 
1.5.6. de jachthouder te koppelen aan het jachtveld 
1.5.7. informatie van de wildbeheercommissie te verzenden 

 
 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, BEZWAAR EN DATAPORTABILITEIT 
 
2.1. U kunt contact opnemen met WBE de Amerkant via amerkant@ziggo.nl voor: 

 
2.1.1. meer informatie over de wijze waarop WBE de Amerkant persoonsgegevens 

   verwerkt 
2.1.2. vragen naar aanleiding van deze privacy policy 
2.1.3. inzage in de persoonsgegevens die WBE de Amerkant met betrekking tot u 

   verwerkt 
2.1.4. bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door WBE de Amerkant 
2.1.5. het meenemen van uw persoonsgegevens naar een andere organisatie 

 
3. DERDEN 

 
3.1. WBE de Amerkant verstrekt uw gegevens aan de volgende derden: 

 
3.1.1. WBE de Amerkant legt deze gegevens vast in het Fauna Registratie Systeem. 

   Dit systeem wordt beheerd door NatuurNetwerk B.V., gevestigd 
   te 8171 PM Vaassen, Hofsemolenweg 8. 
   Door WBE de Amerkant is met NatuurNetwerk B.V. een 
   verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 

4.  MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 
 
4.1. Inbreuk op de beveiliging. 

4.1.1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt 
    een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans 
    op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw  
    persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte  
    gesteld. 

 
5. MELDING AAN DE BETROKKENE 

 
5.1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien 

de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke 
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levenssfeer. 
 

6. WIJZIGING PRIVACY VERKLARING 
 
6.1. Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de 

toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy verklaring 
regelmatig te bekijken. U vindt deze op de website van de WBE: www.wbe-
amerkant.nl op het tabblad WBE de Amerkant, subblad Privacy Verklaring. 


