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PRIVACYVERKLARING

Versie februari 2019

Dit is de privacyverklaring van Reddingsbrigade Staphorst (RBS), gevestigd te Staphorst en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40060684.
Het doel van de RBS is kinderen en volwassenen leren om zichzelf en andere mensen hulp te
bieden bij ongevallen te water.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij als bestuur en kader van de
RBS verwerken. Wanneer je hier vragen over hebt kun je contact opnemen via
RBStaphorst@gmail.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Lidmaatschapsgegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam/namen
Roepnaam
Naam op diploma
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
IBAN
Machtiging voor automatische incasso
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht

Sportlink (Ledenadministratiepakket van Reddingsbrigade Nederland)
•
•
•
•
•

Relatiecode vanuit Sportlink
Nationaliteit
Lid sinds/status/soort en (bonds)functies
Of je lid bent (geweest) van een ander Reddingsbrigade
Bondsdiploma’s of bij de RBS behaalde verenigingsdiploma’s

Gezondheidsverklaring
Om deel te nemen aan opleidingen en het examen voor Zwemmend Redden en/of
wedstrijden vragen wij jaarlijks een gezondheidsverklaring.

Kaderspecifieke gegevens
• Verklaring Omtrent Gedrag
Bezoekers gegevens website
• Cookie gegevens en IP-adres
De RBS maakt gebruik van functionele cookies en IP-adressen voor het beheer van web
statistieken. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te
koppelen.
Voor welke doeleinden verwerken wij de persoonsgegevens
•
•
•
•

Het verzorgen van je lidmaatschap
Het verstrekken van een diploma
Het deelnemen aan een activiteit namens de RBS
Om je te kunnen bellen, whats-appen of e-mailen om onze dienstverlening uit te
voeren
• Het afhandelen van contributie betalingen
• De VOG voor het kader in verband met het uitvoeren van de functie (werken met
minderjarigen of een bestuursfunctie)
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De RBS bewaart je persoonsgegevens in Sportlink gedurende de periode van het
lidmaatschap. Na je lidmaatschap worden je persoonsgegevens verwijderd uit het actieve
deel van Sportlink.
Je persoonsgegevens worden in het archief bewaard in het belang van de historie van de
RBS (bijvoorbeeld voor uitnodiging reünie of jubileum).
De gezondheidsverklaring wordt één jaar bewaard.
De betaalgegevens zijn wij verplicht te bewaren voor minimaal 14 maanden na het
beëindigen van je lidmaatschap (en het eventueel voldaan hebben van contributie). Daarna
alleen in de financiële administratie voor minimaal zeven jaar.
Delen van persoonsgegevens met of door derden
De RBS is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland. Als onderdeel van ons lidmaatschap
worden onze leden indirect ook lid van Reddingsbrigade Nederland. Daarvoor leggen wij
onze lid gegevens vast in een door de bond beschikbaar gesteld systeem (Sportlink).
Mocht je al lid zijn (geweest) van een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten brigade
dan deelt Reddingsbrigade Nederland deze gegevens automatisch richting de RBS. Deze
koppeling werkt wederzijds en is door de bond verplicht gesteld.

Meld je je aan voor een evenement, dan kunnen we je gegevens delen met de
organiserende derde partij.
Voor overige zaken verstrekken wij je gegevens niet aan derden, tenzij je daarvoor
uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of
een rechterlijke uitspraak.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden.
Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens
te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.
Publicatie
De RBS publiceert foto’s en video’s voor verschillende doeleinden in het algemeen belang
van de RBS. De RBS publiceert diploma- en wedstrijduitslagen en dergelijke in lokale media.
Leden hebben bij opgave lidmaatschap of via toestemmingsformulier toegestaan dat foto’s
e.d. worden geplaatst. Wanneer een lid dit niet meer wil kun je een verzoek hiervoor
indienen om je foto te verwijderen.
Informatie, wijziging en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via RBStaphorst@gmail.com voor:
•
•
•
•

meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door ons.

Melding autoriteit persoonsgegevens
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 je persoonsgegevens, wordt de
Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
Melding aan betrokkene
Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer.
Wijzigingen privacyverklaring
Wanneer er inhoudelijke wijzigingen plaats vinden, dan wordt dit via de website bekend
gemaakt. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

