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Privacyverklaring Heldense Reddingsbrigade
1. Inleiding
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie van kracht.
De hele Europese Unie kent hiermee één en dezelfde privacywet. De eerder gebruikte Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer.
De Europese privacywetgeving vastgelegd in de AVG is ook van toepassing op de Heldense Reddingsbrigade.
Door de AVG heeft de vereniging een verantwoordingsplicht. De vereniging moet kunnen aantonen dat de
juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen en dus
persoonsgegevens te beschermen, en moet kunnen aantonen dat er toestemming is verkregen voor het
verwerken van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring dient als verantwoordingsdocument.
2. Identiteit vereniging
Heldense Reddingsbrigade
Ondersestraat 48
5988 EC Helden
KvK-nummer 40164205
3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
De verwerking van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden:
 Registratie van de ledeninformatie van de Heldense Reddingsbrigade en daarmee ook automatisch van
Reddingsbrigade Nederland via Sportlink.
 Registratie van leden naar deelname aan activiteiten (opleidingen, examens, wedstrijden, uitstapjes).
 Registratie van diploma's en bevoegdheden van leden (Sportlink).
 Registratie van bezit van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van o.a. kaderleden.
 Bepaling contributie per lid aan de hand van soort lidmaatschap en deelname aan activiteit.
 Informatievoorziening aan leden door middel van een periodieke nieuwsbrief en aanvullende
nieuwsbrieven bij bijzonderheden, alsmede uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten.
De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van noodzakelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst tussen vereniging en leden en gerechtvaardigd belang als zijnde administratieve
werkzaamheden. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt alleen indien strikt noodzakelijk en evenredig
met het doel.
Leden hebben ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende
persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.
De vereniging staakt de verwerking van de persoonsgegevens van het lid, tenzij er dwingende gerechtvaardigde
gronden zijn om de verwerking voort te zetten die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van
het lid of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
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4. Verwerkingsregister
De vereniging houdt een verwerkingsregister bij en vermeldt hierin welke persoonsgegevens worden
opgeslagen en gebruikt, voor welke doeleinden, hoe en waar ze worden opgeslagen, wie ze kan inzien, en met
wie ze gedeeld worden.
Als betrokken personen vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen is dit register noodzakelijk.
Verzoeken moeten ook worden doorgegeven aan de organisaties waarmee de persoonsgegevens zijn gedeeld.
De vereniging houdt op dit moment de volgende gegevens bij t.b.v. de registratie van leden:
Informatie
Eventuele toelichting reden registratie
1
Lidnummer (Sportlink ID)
Lidmaatschap Reddingsbrigade Nederland
2
Geslacht
3
Voornaam
4
Voorletters
5
Tussenvoegsel
6
Achternaam
7
Adres (Straatnaam + Huisnummer)
8
Postcode
9
Woonplaats
10 Telefoonnummer vast
11 Telefoonnummer mobiel
12 E-mailadres
13 Geboortedatum
14 Geboorteplaats
15 Type lid (junior, senior, ondersteunend, erelid)
t.b.v. vaststellen contributiebedrag
16 Lid sinds
17 Lidmaatschap beëindigd per
Gegevens oud-leden verwijderd na 1 jaar
18 Behaalde diploma's
19 Medische indicaties
Alleen bij toestemming van lid
20 Mailverkeer met de (aspirant) leden
Inschrijfformulier en gezondheidsverklaring.
De gegevens 1 t/m 19 worden in de ledenadministratie (Sportlink) bijgehouden door het secretariaat en de
penningmeester. Het secretariaat/de penningmeester verwerkt eventuele mutaties ook in Sportlink.
Verder wordt het mailverkeer met de leden bewaard in Gmail.
Om veiligheidsredenen en voor het toetsen of jeugdleden voldoen aan het regelement voor deelname aan
examens registreren wij bij binnenkomst van de trainingen welke leden aanwezig zijn.
5. Duur van de opslag
Gegevens van leden worden geregistreerd tijdens de duur van het lidmaatschap. Het lidmaatschap eindigt in de
regel op de laatste dag van het kalenderjaar, tenzij anders overeengekomen. Gegevens van uitgeschreven leden
worden uiterlijk verwijderd uit de ledenadministratie 1 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het
lidmaatschap is beëindigd.
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Voor het bewaren van persoonlijke e-mail geldt dat deze, net als de overige gegevens, tot maximaal een jaar na
beëindiging van het lidmaatschap bewaard blijft. Algemene e-mail, gericht aan meerdere leden van de
vereniging blijft naar inzicht van de vereniging ook daarna bewaard aangezien deze voor niet specifieke
communicatie met een persoon is opgesteld.
De aanwezigheidsregisters worden tot maximaal 1 seizoen na afloop van het lopende seizoen bewaard.
6. Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van persoonsgegevens
Leden en oud-leden hebben het recht op inzage, rectificatie of verwijderen van persoonsgegevens. Leden
kunnen verzoeken hierover sturen aan het secretariaat:
secr.heldensereddingsbrigade@gmail.com
7. Recht om een klacht in te dienen
Klachten met betrekking tot de registratie van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het secretariaat:
secr.heldensereddingsbrigade@gmail.com
De voorzitter van de vereniging zal door het secretariaat geïnformeerd worden middels het doorsturen van uw
klacht. De voorzitter zal vanuit zijn verantwoordelijkheid de klacht intern onderzoeken en indien nodig gepaste
maatregelen nemen. U wordt geïnformeerd over de afhandeling van uw klacht.
8. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens worden ontvangen, vastgelegd en beheerd door bestuursleden van de vereniging, in het bijzonder
de secretaris en de penningmeester.
9. Geautomatiseerde besluitvorming of profiling
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profiling.
10. Inzage privacyverklaring
Deze privacyverklaring is beschikbaar op de website van de vereniging:
http://heldensereddingsbrigade.nl/
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