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Privacybeleid Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam 
 
Versie datum: 14 januari 2019 
 

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 
In dit document legt Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam het privacybeleid van de 
vereniging uit. Het privacybeleid is opgesteld om de privacy van leden en personen die met de 
vereniging in aanraking komen te kunnen waarborgen en is opgesteld volgens de richtlijnen en 
regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Reddingsbrigade 
Hardinxveld-Giessendam zal altijd proberen te handelen binnen de kaders die in dit document zijn 
aangegeven.  
 
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam kiest ervoor geen Functionaris Gegevensbescherming 
aan te stellen, omdat dit voor hen vanuit de wet niet verplicht wordt gesteld; het verwerken van 
persoonsgegevens behoort namelijk niet tot de kernactiviteit, zij zijn geen overheidsinstelling en de 
verwerking van de persoonsgegevens gebeurt niet op grote schaal. Indien er na dit document nog 
vragen zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris van Reddingsbrigade Hardinxveld-
Giessendam. 
 
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam 
T.a.v. de secretaris 
Postbus 157 
3370 AD Hardinxveld-Giessendam 
secretaris@hgrb.nl  

 

2. Van wie kan Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam persoonsgegevens verwerken? 
 
De vereniging verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie 
hebben (gehad). Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 
 

− Leden en vrijwilligers; 

− Deelnemers bij verenigingsactiviteiten; 

− Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad; 

− Mensen (van bedrijven/organisaties), waar de vereniging een zakelijke relatie mee heeft 
(gehad). 

 

3. Welke gegevens kunnen door Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam worden verwerkt 
en hoe lang worden ze bewaard? 
 
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam verwerkt persoonsgegevens om zorg te dragen voor 
een veilig, effectief, eerlijk en betrokken verloop van het lidmaatschap en de 
verenigingsactiviteiten. 
 
De onderstaande gegevens kunnen door de vrijwilligers van Reddingsbrigade Hardinxveld-
Giessendam worden verwerkt. Daarbij is tevens de bewaartermijn aangegeven. 
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Te bewaren gegevens en          

bijbehorende bewaartermijn

tot ……... na 

lidmaatschap

tot ..….  na 

activiteit

Algemene gegevens: Algemene gegevens:

Naam 25 jaar

Adres 25 jaar

Telefoonnummer 25 jaar

E-mailadres 25 jaar

Geboortedatum 7 jaar

Geboorteplaats 7 jaar

Soort lidmaatschap (junior-, senior-, rustend- of erelid) 7 jaar

Medische bijzonderheden, relevant voor verenigingsactiiteiten 3 mnd

Aan- en afmeldformulieren 7 jaar

Start- en einddatum lidmaatschap 25 jaar

Gegevens ten behoeve van opleiden, trainen, wedstrijden:

Behaalde diploma’s/ certificaten relevant voor de vereniging 25 jaar

Opleidingsresultaten 18 mnd

Aanwezigheidsfrequentie 18 mnd

Wedstrijdresultaten altijd

Clubrecords altijd

Medische bijzonderheden, relevant voor beoefenen opleidingen/sport 3 mnd

Bezit van auto/trekhaak 18 mnd

Gegevens ten behoeve van organisatie activiteiten:

Voor evenement benodigde gegevens 3 mnd

(voedsel) Allergieën 3 mnd

Medische bijzonderheden, relevant voor beoefenen activiteiten 18 mnd

Bezit van auto 18 mnd

Aanmeldingen activiteiten 18 mnd

Overige gegevens: 

Afmeldreden (wordt niet persoonlijk geregistreerd) 25 jaar

Sportlinknummer 25 jaar

Gegevens voor rubrieken in het clubblad 25 jaar

Functies binnen de vereniging 7 jaar

Leden Nationale Reddingsvloot; 7 jaar

Bankrekeningnummer 7 jaar

Doorlopende machtigingsgegevens 7 jaar

Betalingsachterstand 7 jaar

VOG-verklaringen en gedragsovereenkomsten vrijwilligers 7 jaar

Bruikleen van verenigingseigendommen, zoals sleutels, kleding etc. 7 jaar

Persoonlijke omstandigheden, door de persoon zelf aangegeven 3 mnd

Gegevens huurder clubgebouwen 18 mnd

(vereniging) onderscheidingen altijd

Beeldmateriaal, pasfoto’s altijd

Sponsorgegevens altijd
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4. Wie kunnen toegang hebben tot de gegevens*, aangegeven bij punt 3? 
 

− Bestuursleden;  

− Commissieleden;  

− Organisatoren van verenigingsactiviteiten;  

− Instructeurs (gegevens ten behoeve van opleiding). 
 
*Medische gegevens en persoonlijke omstandigheden worden alleen kenbaar gemaakt aan de 
verantwoordelijke en directe betrokkenen van opleiding c.q. evenement, mits anders vermeld. 
 

5. Aan welke derden verstrekt Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam gegevens? 
 

Benodigde gegevens van alle leden: 

− Reddingsbrigade Nederland; 

− Ledenadministratieprogramma Sportlink; 

− Pers (naam, behaalde resultaten, beeldmateriaal). 
 

Benodigde gegevens van leden die via de vereniging een (nascholing)cursus volgen, zoals 
EHBO / AED etc.: 

− Het Rode Kruis; 

− Het Oranje Kruis; 

− EHBO-instructeur. 
 

Benodigde gegevens van leden die helpen bij beveiligingen: 

− Collega-brigades; 

− Organisaties van te beveiligen evenement. 
 

Benodigde gegevens van leden die meedoen aan externe wedstrijden /competities / 
evenementen: 

− Organisatie externe wedstrijden / competities / evenementen. 
 
Bij bovenstaande derden kan een ander privacybeleid van kracht zijn. Deze zijn te lezen op hun 
websites. 
 

6. Beeldmateriaal 
 
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam publiceert representatief en indicatief beeldmateriaal 
voor verschillende doeleinden. Hier zal de vereniging zorgvuldig mee omgaan. Personen die op 
beeld zijn vastgelegd, of de wettelijk ouder/voogd van een minderjarig persoon, kunnen een 
verzoek tot verwijdering doen van dit beeldmateriaal. Dit wordt (bij een redelijk verzoek) 
gehonoreerd. Als iemand niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient hij zelf bij iedere 
gelegenheid aan te geven dat hij niet vastgelegd wil worden of de gemaakte beelden niet 
gepubliceerd wil hebben. 
 
Het is niet uit te sluiten dat er foto’s door leden of bezoekers worden gemaakt en gepubliceerd. Op 
deze foto’s kunnen personen staan die niet gefotografeerd willen worden. Reddingsbrigade 
Hardinxveld-Giessendam is niet verantwoordelijk voor beelden die niet in opdracht van de 
vereniging zijn gemaakt. 
 

7. Bescherming van persoonsgegevens 
 
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam neemt de bescherming van de gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat gegevens toch 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de 
verenigingssecretaris. 
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8. Inzien, rectificeren of verwijderen persoonsgegevens 
 
De personen die benoemd zijn bij punt 2, hebben het recht om hun gegevens in te zien, te 
rectificeren of te laten verwijderen. In het geval van een verenigingslid kunnen alle gegevens alleen 
gewist worden als deze persoon zijn lidmaatschap opzegt. Het inzien, rectificeren of verwijderen 
van persoonsgegevens kan via de verenigingssecretaris. 
 

9. Wijzigingen privacybeleid 
 
Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen 
in dit privacybeleid. 


