Privacy Policy
De Tegelse Reddingsbrigade (hierna: TRB) wenst zorgvuldig om te gaan met de
persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring staat hoe de TRB uw
persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen wij treffen om deze te beschermen.
Wijzigingen in ons privacy beleid worden op onze website bekend gemaakt en zullen,
indien deze ingrijpend zijn ook rechtstreeks aan u bekend gemaakt worden.
De TRB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy policy
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
De TRB treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens
onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De TRB is bereikbaar via de
contactgegevens die te vinden zijn op onze website (http://tegelsereddingsbrigade.nl ).
Hoe verwerken wij u persoonsgegevens?
Lidmaatschap van de TRB.
Wanneer u lid wordt van onze vereniging deelt u verschillende, vaak noodzakelijke,
persoonsgegevens met ons. We proberen natuurlijk zo zorgvuldig en veilig mogelijk met
uw gegevens en privacy om te gaan. Welke gegevens we verzamelen valt op te maken
uit ons Inschrijfformulier dat gevonden kan worden op onze website. Via het
aanmeldingsformulier vragen wij onze leden of ouders/verzorgers toestemming om deze
gegevens te mogen verwerken. De persoonsgegevens worden niet verstrekt of verkocht
aan derden of andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Een uitzondering geldt voor het online ledenadministratieprogramma
SportLink* (uitwisseling met Reddingsbrigade Nederland en door hen verplicht gesteld
aan brigades) én bij onderzoek naar strafbare feiten. Persoonsgegevens van
minderjarigen, en zeker kinderen onder de 16 jaar, worden uitsluitend verwerkt als
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder c.q. verzorger.
*SportLink is de voor ons door Reddingsbrigade Nederland verplicht gestelde
ledenadministratie applicatie die wij gebruiken voor het ledenbeheer en verwerken van
persoonsgegevens.

Gezondheidsverklaring
Via de Gezondheidsverklaring zoals te downloaden op onze website verzamelen wij uw
persoonsgegevens en deels ook bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot uw
gezondheid. Om deze (bijzondere) persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen
beperking wij de verweking van deze tot een minimum en bewaren deze alleen als ze
noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze leden te kunnen waarborgen.
Gezondheidsverklaring worden tot maximaal één jaar na afgifte en uitschrijven bewaard
en na het zwemseizoen meteen vernietigd.
Website en promotie materiaal
Het is mogelijk dat er bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld examens en andere
activiteiten) beeldmateriaal wordt gemaakt. Voor het openbaren van deze moet
toestemming worden gevraagd. Dit doen wij door u tijdens het aanmelden als lid van
onze vereniging te vragen hiermee in te stemmen. Dit is echter niet verplicht. Wanneer u
onze website bezoekt, maakt deze géén gebruik van cookies of locatiegegevens voor het
analyseren van online surfgedrag. De nieuwsbrieven en mededelingen die wij (per e-mail
anoniem in BCC) versturen zijn niet-commercieel van aard. Uw contactgegevens worden
daarbij niet gedeeld met sponsoren of derden.
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door het bestuur en door het bestuur
geautoriseerde leden die deze nodig hebben om een taak voor de vereniging uit te
voeren (bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit).
Alle personen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken zijn gebonden aan een
geheimhoudingsverklaring m.b.t. het verwerken van deze gegevens.
Welke maatregelen treffen wij om u persoonsgegevens te beschermen?
Als vereniging hebben wij uw persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers met
firewalls en beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het
besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
Daarmee nemen we passende maatregen tegen misbruik, verlies en dergelijke van
persoonsgegevens.
Bij verwerking van persoonsgegevens van minderjarige leden (personen jonger dan 16
jaar) vragen wij altijd toestemming aan ouders, verzorgers of de wettelijk
vertegenwoordiger.
Bij uitschrijving van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd uit onze
ledenadministratie en gearchiveerd in Sportlink. Bij gegevens met betrekking tot de
financiële boekhouding geldt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.
Graag verwijzen wij u naar ons verwerkingsregister Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te vinden op onze website waarin we bijhouden wie welke
persoonsgegevens kan verwerken binnen onze vereniging.

Uw rechten m.b.t uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt worden
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bij ons bestuur bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van
onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen
u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken
Wetgeving
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de toekomstige Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) naleven. De AVG zal vanaf 25 mei 2018 binnen de gehele Europese Unie definitief
van kracht zijn. Ook wij als TRB willen hieraan voldoen en dienen vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Heeft u nog vragen over uw vastgelegde
persoonsgegevens of wilt u deze inzien, corrigeren en/of verwijderen, neem dan contact
met ons op.
Contactgegevens
Onze contact gegevens zijn te vinden op onze website (http://tegelsereddingsbrigade.nl ).

