Privacyverklaring
Met ingang van 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de
zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om aan de AVG te voldoen en om
duidelijkheid te verschaffen richting u, als lid, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Hierin
beschrijven wij welke gegevens we van u hebben en met welke reden. Indien er na het lezen van de
privacyverklaring nog vragen zijn dan verwijzen we u richting het bestuur.
Doeleinden
De vereniging heeft beschikking over persoonsgegevens van de leden voor verschillende redenen en
per soort lid kunnen deze ook nog verschillen. Hieronder een overzicht over welke persoonsgegevens
de vereniging beschikt en met welke reden.
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Algemene leden zijn leden die lid zijn van de vereniging maar geen actieve rol vervullen of met activiteiten meedoen
Zwembad leden zijn leden die lid zijn van de vereniging en gebruik maken van de faciliteiten en activiteiten die voorvloeien uit het
zwembad.
Strandwacht leden zijn leden die lid zijn van de vereniging, actief strandwacht lopen en gebruik maken van de faciliteiten en
activiteiten die voortvloeien uit het strandwachtlopen.
Oud leden zijn leden die geen lid meer zijn van de vereniging.
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Bewaartermijn
De persoonsgegevens van de leden worden gedurende het lidmaatschap bewaard. Na het
lidmaatschap zullen de persoonsgegevens, behalve naam, achternaam, voorletters, geboortedatum
en emailadres, verwijderd worden. Indien aangegeven wordt dat het lid alle persoonsgegevens
verwijderd wilt hebben zal dat op dat moment gedaan worden.
Indien tijdens het lidmaatschap het lid verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen dan zal aan dit
verzoek gehoor worden gegeven en gezamenlijk naar een oplossing gezocht moeten worden voor
het deelnemen aan brigadeactiviteiten waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
Verstrekking aan derden
De vereniging verstrekt persoonsgegevens aan Reddingsbrigade Nederland voor het lidmaatschap
aan de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen1. Tevens verstrekt de
vereniging persoonsgegevens aan Reddingsbrigade Nederland voor het deelnemen aan examens of
Proeve van Bekwaamheden, registratie van deze gegevens werken via Sportlink2.
De vereniging verstrekt persoonsgegevens aan Mailchimp3 voor de distributie van de nieuwsbrief.
Gegevens verkregen van derden
De vereniging kan gegevens van derden verkrijgen via Sportlink, dit indien een lid reeds een actief
lidmaatschap heeft bij een andere vereniging. Indien het lid dit wenst zullen deze gegevens niet
overgenomen worden.
Intrekken toestemming
Alle leden hebben op elk moment de mogelijkheid om de toestemming om persoonsgegevens te
gebruiken of te verstrekken in te trekken. Hieraan zal de vereniging direct gehoor geven. Daarna zal
er in samenspraak met het lid een gepaste oplossing gevonden worden om het lidmaatschap, met de
verplichtingen die daarbij horen, voortgang te kunnen laten vinden.
Verzoek tot inzage en correctie
Alle leden hebben het recht om een verzoek tot inzage, met mogelijkheid tot correctie, bij het
bestuur in te dienen. Het bestuur dient hier binnen 30 dagen gehoor aan te geven en samen met het
lid de gegevens te bekijken en indien gevraagd te wijzigen.
Indien de vereniging niet voldoet aan de bescherming van de persoonsgegevens of niet voldoet aan
het inzagerecht heeft het lid de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
Indien er vragen zijn omtrent de privacyverklaring, de verwerking van persoonsgegevens of het
beleid dat de vereniging hanteert kan je contact opnemen met het bestuur via:
bestuur@domburgsereddingsbrigade.nl
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