
  
 

 
Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland 

www.reddingsbrigade.nl 

Privacyverklaring 
 

Reddingsbrigade Zwolle 
Postbus 40072 

8004 DB Zwolle 
info@reddingsbrigade-zwolle.nl 
www.reddingsbrigade-zwolle.nl 

Dit is de privacyverklaring van Reddingsbrigade Zwolle, gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  40059663, hierna te noemen: 
de Vereniging. 
 
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement 
voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. 
Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel jouw vraag dan gerust per 
e-mail aan: info@reddingsbrigade-zwolle.nl (secretariaat) 
 
Reddingsbrigade Zwolle 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: 

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
privacyverklaring; 

- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkele die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor 
verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht deze toestemming in te 
trekken. 

 
In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze 
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
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Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

Ledenadministratie, 
informatie- 
verstrekking, 
uitnodigingen voor 
bijeenkomsten, 
inschrijven voor 
deelname aan 
wedstrijden.  

• Naam 

• Adres 

• Woonplaats 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Telefoon 

• E-mailadres 

• Lidmaatschapsnummer 

• Lidmaatschap andere 
reddingsbrigades 

• Sport specifieke 
diploma’s 

• Relatiecode 

Lidmaatschaps- 
overeenkomst 

Uitgangspunt: twee 
jaren na beëindiging 
van het lidmaatschap, 
behoudens de fiscale 
bewaarplicht van 
zeven jaar (voor zover 
relevant). 

• Reddingsbrigade 
Nederland (voor 
verzekering 
leden en 
inschrijving 
Reddingsbrigade 
Nederland) 

• Sportlink (voor 
leden- 
administratie) 

• Bij deelname 
aan een 
wedstrijd de 
partij die de 
wedstrijd 
organiseert 

• NOC*NSF 
 

Contributie inning 
en overige 
betalingen 

• Naam 

• Adres 

• Woonplaats 

• E-mail 

• Lidmaatschapsnummer 

• Bankrekeningnummer 

• Tenaamstelling rekening 

Doorlopende 
machtiging 
automatische incasso 

Uitgangspunt: twee 
jaren na beëindiging 
van het lidmaatschap, 
behoudens de fiscale 
bewaarplicht van 
zeven jaar (voor zover 
relevant). 

• Rabobank (voor 
automatische 
incasso) 

Promotie 
Reddingsbrigade 
Zwolle, op de 
website, de 
Facebookpagina en 
YouTube 

• Naam 

• Foto- en filmmateriaal 

Toestemmings-
verklaring gebruik 
foto- en filmmateriaal 

Gedurende de 
periode van het 
lidmaatschap en 
daarna alleen voor 
historische 
doeleinden, zolang de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

• Webmaster 
(voor het 
bijhouden van 
de website) 

Informatie-
verstrekking, 
uitnodigen voor 
bijeenkomsten 

• Naam 

• Adres 

• Woonplaats 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Telefoon 

• E-mailadres 

Lidmaatschaps-
overeenkomst, 
mondelinge 
toestemming, afgifte 
visitekaartje en/ of via 
LinkedIn 

Uitgangspunt: twee 
jaren na beëindiging 
van het lidmaatschap, 
behoudens de fiscale 
bewaarplicht van 
zeven jaar (voor zover 
relevant). 

• N.v.t. 
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Beantwoording en 
afhandeling 
ingekomen mail/ 
berichten 

• Naam 

• E-mailadres 

Contactformulier 
website, Postvak In op 
Facebookpagina 

Zolang als naar de 
aard van het formulier 
of de inhoud van je e-
mail nodig is voor de 
volledige 
beantwoording en 
afhandeling daarvan  

• N.v.t. 

 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden 
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, 
tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze 
derden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (indien nodig). Met deze partijen (Verwerkers) 
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens 
te waarborgen. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van 
de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de 
Vereniging op grond van de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen 
of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw 
gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere 
organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat 
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jou gegevens, dat de toegang tot de 
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 
 
Minderjarigen 
Indien je je als minderjarige (jonger dan 18 jaar) wenst te registreren, dien je hiertoe expliciete 
toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen. 
 
Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 
de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. 
De Vereniging raad je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij 
belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te 
informeren. 
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Contactgegevens 
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/ of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kan je contact 
opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Verantwoordelijke: bestuur 
E-mail:   info@reddingsbrigade-zwolle.nl 
 
Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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