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Privacybeleid 2018 Reddingsbrigade st. Maartenszee 

In dit document wordt uiteengezet hoe Reddingsbrigade st. Maartenszee omgaat met 

persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de ledenadministratie. Daarnaast wordt 

beschreven hoe Reddingsbrigade st. Maartenszee omgaat met persoonsgegevens die worden 

verkregen via de websites www.rbstz.nl  en www.rb-stmaartenszee.com (hierna: ‘Website’). 

Reddingsbrigade st. Maartenszee maakt geen gebruik van cookies op deze Website.  

INLEIDING  

Reddingsbrigade st. Maartenszee is een vereniging. De vereniging heeft ten doel hulp te verlenen en 
maatregelen te treffen in de ruimste zin van het woord  om verdrinking en andere ongevallen in zee 
en op het strand te voorkomen. 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

 de praktische opleiding in het elementair en reddend zwemmen, alsmede in het verlenen 
van eerste hulp bij ongelukken; 

 conditietraining; 

 het houden van cursussen en voordrachten; 

 het stationeren van reddingsapparatuur; 

 andere wettige middelen, die voor het bereiken van dit doel bevorderlijk zijn. 
 
Reddingsbrigade st. Maartenszee waardeert het vertrouwen dat u in Reddingsbrigade st. 

Maartenszee stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Reddingsbrigade st. 

Maartenszee respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 

verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.  

INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID VAN REDDINGSBRIGADE ST. MAARTENSZEE  

De vereniging Reddingsbrigade st. Maartenszee hanteert de volgende dwingende uitgangspunten 

(privacy policy; mede in relatie tot de General Protection Data Regulation, GPDR, in Nederland de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).  

1. Persoonsgegevens van leden worden als vertrouwelijk gekenmerkt.  

2. Er zijn maatregelen getroffen om vertrouwelijke gegevens te beveiligen, zoals het beperken van de 

toegang tot deze gegevens.  

3. Bestuursleden en leden mogen gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de taak 

die zij verrichten.  

4. Er is een protocol Rollen & Bevoegdheden betreffende de technische en functionele autorisatie 

(kort gezegd: wie mag wat?).  

5. Beveiligingsincidenten worden geregistreerd (ITIL) en onderzocht. Een datalek wordt binnen 72 

uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

  

http://www.rb-stmaartenszee.com/
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VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS LEDENADMINSTRATIE, EXAMINERING EN 

CERTIFICERING. 

In het kader van de ledenadministratie, examinering en certificering dient u uw NAW-gegevens, e-

mailadres en geboortedatum te verstrekken. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden 

gebruikt:  

• Ledenadministratie (in ruime zin) en contributie-inning  

• Opstellen van roosters 

• Uitnodigingen voor evenementen 

 Certificering  

• Organisatie van het betreffende examen, inclusief de afwikkeling van de betaling.  

• Bijhouden van een register van diploma- en certificaathouders. 

• Plaatsen op Website of facebook van foto’s van evenementen waarop leden zichtbaar 

kunnen zijn. Als u deze foto’s niet geplaatst wilt hebben verzoeken wij u dit aan ons kenbaar 

te maken. 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DONATEURSADMINSTRATIE 

In het kader van de donateursadministratie, worden uw NAW-gegevens en  e-mailadres 

geregistreerd. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:  

• Donateursadministratie en donatie-inning  

• Uitnodigingen voor evenementen 

 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS LOONADMINSTRATIE 

In het kader van de loonadministratie dient u uw NAW-gegevens, e-mailadres, IBAN nr, BSN 

identificatie en geboortedatum te verstrekken. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden 

gebruikt:  

• Loonadministratie (in ruime zin)  

• Opstellen van roosters 

• Uitnodigingen voor evenementen 

• Plaatsen op Website of facebook van foto’s van evenementen waarop personeelsleden 

zichtbaar kunnen zijn. Als u deze foto’s niet geplaatst wilt hebben verzoeken wij u dit aan ons 

kenbaar te maken. 

 

OVERIGE VORMEN VAN GEBRUIK  

Naast de hierboven genoemde doeleinden kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden 

gebruikt :  

(i) Om overeenkomsten tussen u en Reddingsbrigade st. Maartenszee uit te voeren.  

(ii) Om de Website en dienstverlening van Reddingsbrigade st. Maartenszee verder te 

ontwikkelen en verbeteren.  
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(iii) Ten behoeve van de beveiliging van de websites en dienstverlening van Reddingsbrigade 

st. Maartenszee en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan. 

(iv) Om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen waarvan Reddingsbrigade st. 

Maartenszee meent dat het van belang is voor de leden.  

REDDINGSBRIGADE ST. MAARTENSZEE VERSTREKT UW GEGEVENS NIET AAN DERDEN 

Reddingsbrigade st. Maartenszee zal uw persoonsgegevens niet aan derden (zijnde niet leden) 

verstrekken, tenzij:  

• U hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.  

• Het noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, de uitzondering hierop 

wordt in ieder geval gevormd door de gegevens die wij aan de Bond ter beschikking moeten stellen. 

Dit wordt via Sportlink gedaan.   

• Deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.  

BEWAARTERMIJN  

Reddingsbrigade st. Maartenszee bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de 

doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten 

worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde 

gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor 

deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.  

De NAW-gegevens, emailadressen, telefoonnummers en geboortedata van leden worden gedurende 

het lidmaatschap bewaard en daarna na twee jaar vernietigd, tenzij hiervoor bij wettelijke 

bewaartermijnen van moet worden afgeweken.  

BEVEILIGING  

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Reddingsbrigade st. Maartenszee te allen tijde 

een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang 

tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo hebben alle 

bestuursleden van Reddingsbrigade st. Maartenszee een geheimhoudingsverklaring ondertekend en 

kunnen slechts enkele andere leden (tbv opleidingen, website en facebook) die daartoe zijn 

geautoriseerd daadwerkelijk persoonsgegevens inzien. Door middel van protocollen is vastgesteld 

welke leden zijn geautoriseerd om bepaalde persoonsgegevens te kunnen inzien.  

INZAGE EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS  

U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en wijzigen. U kunt daarnaast met redelijke tussenpozen 

een verzoek doen om kennis te nemen van de overige persoonlijke informatie die Reddingsbrigade 

st. Maartenszee over u heeft. Indien de informatie onjuist en/of onvolledig is, kunt u 

Reddingsbrigade st. Maartenszee verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of 

correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter 

identificatie (waarbij uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt en de pasfoto 

afgeschermd), op de volgende manieren richten aan Reddingsbrigade st. Maartenszee: • per e-mail: 

info@rb-stmaartenzee.com; of • schriftelijk: Reddingsbrigade st. Maartenszee,  Postbus 1,  1752 ZG 
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St. Maartensbrug. Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Op een 

verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal Reddingsbrigade st. Maartenszee binnen vier 

weken reageren.  
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RECHT VAN VERZET  

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden 

gebruikt voor andere doeleinden dan de ledenadministratie, examinering en certificering of voor het 

nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van 

uw gegevens voor direct marketingdoeleinden zoals toezending van nieuwsbrieven. Uw bezwaar 

tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: • per e-mail: info@rb-

stmaartenzee.com; of • schriftelijk: Reddingsbrigade st. Maartenszee,  Postbus 1,  1752 ZG St. 

Maartensbrug.   

PRIVACYBELEID VAN DERDEN  

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de 

Website zijn verbonden. Reddingsbrigade st. Maartenszee aanvaardt geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan 

met uw persoonsgegevens. Reddingsbrigade st. Maartenszee adviseert daarom om u altijd op de 

hoogte te stellen van het privacy beleid op de betreffende website.  

WIJZIGINGEN Onderhavig privacy beleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van het 

privacy beleid is steeds te vinden op de website. Reddingsbrigade st. Maartenszee adviseert dan ook 

het privacy beleid regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan 

Reddingsbrigade st. Maartenszee verstrekt.  

VRAGEN  

Reddingsbrigade st. Maartenszee helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar 

aanleiding van het privacy beleid. Reddingsbrigade st. Maartenszee per e-mail: info@rb-

stmaartenzee.com; of • schriftelijk: Reddingsbrigade st. Maartenszee,  Postbus 1,  1752 ZG St. 

Maartensbrug. 


