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1. Inleiding 

25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De hele Europese Unie kent hiermee 

(Wbp) geldt dan niet meer. Internationaal staat 

 

Deze Europese privacywetgeving is ook van t

 

Door de AVG heeft de vereniging verantwoordingsplicht. 

Deze plicht bestaat uit aantonen dat 

a. De juiste organisatorische en technische maatregelen 

b. Geldige toestemming is verkregen voor het verwerken van persoonsgegevens

 

Deze Privacyverklaring dient als verantwoordingsdocument.

 

2. Identiteit vereniging 

Heemsteedse Reddingsbrigade  

KvK 40594682 

Postbus 268  

2100 AG Heemstede 

 

3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is 

a. Registratie van leden van de vereniging 

b. Registratie van leden van Reddingsbrigade Nederland middels Sportlink

c. Registratie van leden naar deelname aan

d. Registratie van diploma’s en bevoegdheden van leden

e. Registratie van bezit van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor oa instructeurs

f. Bepaling contributie per lid aan de hand van soort lidmaatschap en deelname aan activi

g. Informatievoorziening leden door 

 

De verwerking van persoonsgegevens 

- Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang als zijnde administratieve werkzaamheden

 

De verwerking van persoonsgegevens 

evenredig met het doel. 

 

Leden hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem b

persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

 

De verenging staakt de verwerking van de persoonsgegevens 

gerechtvaardigde gronden zijn om de 

rechten en vrijheden van het lid of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van 

een rechtsvordering. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in de 

Europese Unie kent hiermee dan één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) geldt dan niet meer. Internationaal staat AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

ook van toepassing op de Heemsteedse Reddingsbrigade.

verantwoordingsplicht.  

Deze plicht bestaat uit aantonen dat  

juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen

rkregen voor het verwerken van persoonsgegevens 

Deze Privacyverklaring dient als verantwoordingsdocument. 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking 

De verwerking van persoonsgegevens is gericht op de doeleinden: 

van leden van de vereniging in de ledenadministratie van de vereniging

Registratie van leden van Reddingsbrigade Nederland middels Sportlink 

van leden naar deelname aan activiteiten (oa opleiding diploma’s) 

Registratie van diploma’s en bevoegdheden van leden 

Registratie van bezit van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor oa instructeurs 

aan de hand van soort lidmaatschap en deelname aan activi

nformatievoorziening leden door middel van periodieke nieuwsbrief 

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van de grondslagen: 

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen vereniging en leden 

als zijnde administratieve werkzaamheden 

De verwerking van persoonsgegevens bij de vereniging geschiedt slechts indien strikt noodzakelijk en 

te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem b

persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. 

staakt de verwerking van de persoonsgegevens van het lid tenzij er dwingende 

zijn om de verwerking voort te zetten die zwaarder wegen dan de belangen, 

of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van 
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(AVG) van kracht in de Europese Unie.  

één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens 

bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). 

oepassing op de Heemsteedse Reddingsbrigade. 

genomen om aan de AVG te voldoen 

van de vereniging 

 

aan de hand van soort lidmaatschap en deelname aan activiteit 

strikt noodzakelijk en 

te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende 

dwingende 

die zwaarder wegen dan de belangen, 

of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van 
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4. Verwerkingsregister 

De vereniging houdt een verwerkingsregister 

A. welke persoonsgegevens worden gebruikt, 

B. voor welk doel,  

C. waar ze worden opgeslagen 

D. met wie gegevens worden gedeeld. 

 

Als betrokken personen vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen 

Verzoeken moeten ook worden doorgeven aan de organisaties waarmee de per

 

Ad A en B. De vereniging houdt op dit moment de volgende gegevens bij tbv de registratie van leden

Veld     

a. Lidnummer 

b. Man/ vrouw 

c. Voornaam 

d. Voorletters 

e. Tussenvoegsel 

f. Achternaam 

g. Straatadres + Huisnummer 

h. Postcode 

i. Woonplaats 

j. Telefoonnummer vast 

k. Telefoonnummer mobiel 

l. Actief lid – Ja – Nee 

m. Lid – Erelid, Algemeen, Overig, Donateur

n. Geboortedatum 

o. Geboorteplaats 

p. Medische indicaties  

q. Overige interne opmerkingen 

r. Keuze - Soort lid naar activiteit Junior redden etc

s. Doorlopende machtiging Ja – Nee

t. Datum doorlopende machtiging 

u. Bankrekeningnummer 

v. Sportlinknummer   

w. Lid sinds 

x. Lidmaatschap opgezegd per 

 

Ad C. De gegevens a t/m x worden alleen in de Ledenadministratie bijgehouden

Ad D. De gegevens a t/m n worden incidenteel gedeeld met 

a. Bestuursleden 

b. Vertrouwenspersoon 

 

De ledenadministratie verwerkt mutaties automatisch ook in Sportlink tbv synchronisatie met 

Reddingsbrigade Nederland. 
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verwerkingsregister bij en vermeldt hierin: 

welke persoonsgegevens worden gebruikt,  

met wie gegevens worden gedeeld.  

Als betrokken personen vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen is dit register no

doorgeven aan de organisaties waarmee de persoonsgegevens 

Ad A en B. De vereniging houdt op dit moment de volgende gegevens bij tbv de registratie van leden

  Bijzondere Reden registratie

Erelid, Algemeen, Overig, Donateur  tbv van vaststellen contributiebedrag

  Alleen na specifieke toestemm

    

Junior redden etc tbv van vaststellen contributiebedrag 

Nee 

 

  tbv contributie afdracht bond

  Gegevens oudleden worden na 2 jaar verwijderd

worden alleen in de Ledenadministratie bijgehouden 

Ad D. De gegevens a t/m n worden incidenteel gedeeld met  

De ledenadministratie verwerkt mutaties automatisch ook in Sportlink tbv synchronisatie met 

40594682 

dit register noodzakelijk.  

soonsgegevens zijn gedeeld. 

Ad A en B. De vereniging houdt op dit moment de volgende gegevens bij tbv de registratie van leden 

Bijzondere Reden registratie 

tbv van vaststellen contributiebedrag 

Alleen na specifieke toestemming lid 

tbv van vaststellen contributiebedrag  

contributie afdracht bond 

Gegevens oudleden worden na 2 jaar verwijderd 

De ledenadministratie verwerkt mutaties automatisch ook in Sportlink tbv synchronisatie met 
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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.

Gegevens van uitgeschreven leden worden uiterlijk verwijderd uit de ledenadministratie 

het kalenderjaar waarin het lidmaatschap is 

 

6. Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Leden en ex-leden hebben het recht 

Leden kunnen verzoeken aan de ledenadministratie van de vereniging: 

ledenadministratie@heemsteedsereddingsbrigade.nl

 

7. Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Klachten met betrekking tot de registratie worden gericht aan de 

bestuur@heemsteedsereddingsbrigade.nl

 

8. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Gegevens a t/m i en n worden door gegeven aan de overkoepelende bond Reddingsbrigade Nederland

 

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 het menu “Over de HRB””

www.Heemsteedsereddingsbrigade.nl
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Gegevens van leden worden geregistreerd tijdens de duur van het lidmaatschap. 

lidmaatschap eindigt in de regel op de laatste dag van het kalenderjaar. 

Gegevens van uitgeschreven leden worden uiterlijk verwijderd uit de ledenadministratie 

het kalenderjaar waarin het lidmaatschap is beëindigd. 

rectificatie of wissen van de persoonsgegevens 

recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

Leden kunnen verzoeken aan de ledenadministratie van de vereniging: 

ledenadministratie@heemsteedsereddingsbrigade.nl 

echt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Klachten met betrekking tot de registratie worden gericht aan de Functionaris Gegevensbeschermin

bestuur@heemsteedsereddingsbrigade.nl 

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens 

worden door gegeven aan de overkoepelende bond Reddingsbrigade Nederland

rde besluitvorming of profiling 

eautomatiseerde besluitvorming of profiling  

Deze privacyverklaring is beschikbaar op de website van de vereniging het menu “Over de HRB””

www.Heemsteedsereddingsbrigade.nl 
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Gegevens van uitgeschreven leden worden uiterlijk verwijderd uit de ledenadministratie 2 jaar na afloop van 

op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. 

Functionaris Gegevensbescherming. 

worden door gegeven aan de overkoepelende bond Reddingsbrigade Nederland 

Deze privacyverklaring is beschikbaar op de website van de vereniging het menu “Over de HRB”” 


