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Privacyverklaring van Reddingsbrigade Notwin
Reddingsbrigade Notwin is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
Naam:
Reddingsbrigade Notwin Hoorn (ook wel RBG Notwin)
Postadres:
Postbus 2280, 1620EG Hoorn nh
Internetadres:
www.notwin.nl
E-mailadres:
info@notwin.nl
Datum oprichting:
29-11-1973
Doel van de vereniging:
1. De vereniging heeft ten doel het in algemene zin voorkomen en bestrijden van de
verdrinkingsdood en het redden van drenkelingen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer de bereiken door:
a. Het oprichten van reddingsposten en het plaatsen van reddingsmaterialen op
daartoe door het bestuur aan te wijzen plaatsen, in overleg met de overheid;
b. Het voor zover mogelijk verlenen van hulp bij ongelukken, zowel te water als te land;
c. Het opleiden van zwemmers tot redders door hun bekwaamheden bij te brengen tot
het redden van drenkelingen en het geven van eerste hulp bij ongelukken;
d. Het houden van cursussen, opleidingen en bijeenkomsten;
e. Het geven van voorlichting, mede door het uitgeven van een verenigingsorgaan, het
verspreiden van handleidingen en geschrifte en het verstrekken van adviezen;
f. Het maken van propaganda, mede door middel van lezingen, demonstraties,
deelname aan tentoonstellingen en dergelijke;
g. Het organiseren van en/of deelnemen aan wedstrijden en andere krachtmetingen;
h. Het bevorderen van contacten met andere reddingsbrigades;
i. Het verkrijgen van steun en medewerking van de overheid en het bevorderen van
overleg en samenwerking daarmee;
en voorts alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Reddingsbrigade Notwin geeft hier primair invulling aan door het organiseren van zowel zwemmend
redden- als varend redde activiteiten.
Hierbij is Reddingsbrigade Notwin verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij
willen je hierover graag duidelijk informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Reddingsbrigade Notwin.
Mocht je hierover contact met ons willen opnemen is Reddingsbrigade Notwin bereikbaar via het Emailadres info@notwin.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee
omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens
Reddingsbrigade Notwin verwerkt persoonsgegevens van:

-

Leden en Jeugdleden (16-) aangesloten bij onze vereniging
Ouders/Voogd van jeugdleden
Personen die interesse tonen om lid te worden bij onze vereniging
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben,
willen krijgen of hebben gehad
Stagiaires / leerwerkovereenkomsten / donateurs / Ondersteuners

Verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens
Reddingsbrigade Notwin is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij de
verwerking van persoonsgegevens is Reddingsbrigade Notwin gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving.
Wij houden ons als vereniging tenminste aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij tenminste:
- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen zijn omschreven in de Privacyverklaring;
- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van jouw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van jouw 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 jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Reddingsbrigade Notwin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Reddingsbrigade Notwin?
Reddingsbrigade Notwin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten,
in het kader van je lidmaatschap en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam, tussenvoegsel
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- E-mailadressen
- IBAN nummer
- Foto’s, Video of ander beeldmateriaal vastgelegd tijdens activiteiten van de vereniging
- Lidmaatschapsnummer
- Sportlinknummer
- Prestatiegegevens voor het bijhouden van (te behalen) diploma’s, certificaten of vorderingen
gerelateerd aan je activiteiten binnen de vereniging

Met welk doel verwerkt Reddingsbrigade Notwin persoonsgegevens?
Volgens de Europese Privacyverordening (artikel 6) is verwerking van persoonsgegevens alleen
rechtmatig, wanneer tenminste een van de hieronder genoemde grondslagen van toepassing is:
- Toestemming van de betrokken persoon;
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming en/of uitvoering van een
(lidmaatschap)overeenkomst;
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
(waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen);
- De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
of uitoefening van openbaar gezag;
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen;
In algemene zin worden persoonsgegevens om de volgende redenen verwerkt.
Als je lid wilt worden van Reddingsbrigade Notwin of op een andere wijze een relatie met ons aan
wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de
juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring
Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.
Als je eenmaal lid of relatie van onze vereniging bent zijn er tal van activiteiten waar je aan deel kunt
nemen en waar wij je gegevens voor verwerken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van
groepsindelingen, opgave voor examens en cursussen, inschrijven voor evenementen etc. Wij
gebruiken je naam en leeftijd bijvoorbeeld om je in te delen in een zwemgroep en je naam en emailadres of telefoonnummer om contact met je te onderhouden en je te informeren over
lidmaatschap gerelateerde zaken of activiteiten die verband houden met jouw rol binnen de
vereniging.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning
van administratieve processen rondom contributie enzovoorts.
Tijdens activiteiten van de vereniging kan er beeldmateriaal vastgelegd en gepubliceerd worden voor
verslaglegging van de activiteit en ter promotie van onze vereniging, gedrukt en digitaal. Bijvoorbeeld
in het clubblad, website of Social Media.
Reddingsbrigade Notwin verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
- Het houden van ledenadministratie
- Het communiceren van informatie vanuit de vereniging richting de leden
- Het communiceren binnen het bestuur, commissies of andere groepen van de vereniging
- Het organiseren van Zwemmend Redden gerelateerde activiteiten waar je als lid aan
deelneemt
- Het organiseren van Varend Redden gerelateerde activiteiten waar je als lid aan deelneemt
- Het regelen / organiseren van (vereniging brede) activiteiten, niet direct gerelateerd aan de
reguliere Zwemmend Redden of Varend Redden activiteiten
- Het afhandelen van betalingen
- Het uitvoeren van promotionele activiteiten ten behoeve van de vereniging
- Het historische belang
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Beeldmateriaal wordt binnen de AVG gezien als persoonsgegevens. Reddingsbrigade Notwin zal,
vanuit gerechtvaardigd belang, representatief beeldmateriaal publiceren voor verschillende
doeleinde van de vereniging (zoals bijvoorbeeld promotie of ter ondersteuning bij werving). Leden
kunnen een verzoek tot verwijdering doen van deze gegevens. Hier wordt vervolgens, indien redelijk,
ook gehoor aan gegeven.

Verwerkt Reddingsbrigade Notwin ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere
persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons
vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor een
activiteit van onze vereniging of gerelateerd aan onze vereniging.
Deze bijzondere persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang ze het doel dienen waarvoor ze
zijn verzameld. Je kunt hierbij denken aan gegevens met betrekking tot je gezondheid, diëten, of
gebruik van medicijnen waarvan je het nodig vindt dat dit bekend is bij het kader.

Hoe gaat Reddingsbrigade Notwin met persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen de vereniging en het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij jouw persoonsgegevens?
Allereerst kan je zelf bij je persoonsgegevens. De ledenadministratie met persoonsgegevens wordt
bijgehouden in Sportlink, een ledenadministratiesysteem van Reddingsbrigade Nederland. Je hebt
het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Indien die
gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kan je ons vragen om deze
gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Secretaris via
info@notwin.nl.
Daarnaast kunnen bestuurs-, commissie-, werkgroep- en kaderleden (zoals instructeurs) je gegevens
inzien. Voor operationele doeleinden is het binnen bepaalde groepen van de vereniging voor
onderlinge leden mogelijk elkaars telefoonnummer en e-mailadres te zien. Dit kan
nuttig/noodzakelijk zijn voor het maken van onderlinge afspraken of afstemming.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de
ledenadministratie worden opgehaald. Of als je je aansluit bij een andere bij Reddingsbrigade
Nederland aangesloten vereniging, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens
ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reddingsbrigade Notwin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen.
Notwin deelt gegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan
de doelen waarvoor deze zijn verzameld. Hierbij kan je denken aan het verstrekken van benodigde
persoonsgegevens om externe diensten in te kopen ten bate van het lid. Bijvoorbeeld het extern
volgen van opleidingen.

Reddingsbrigade Notwin maakt gebruik van een derde partij voor onder andere:
- Het hosten/verzorgen van de website en hosten van e-mailserver;
- Het verzorgen van trainingen / opleidingen / examens / wedstrijdactiviteiten;
- Software voor Leden administratie via Sportlink – Reddingsbrigade Nederland
- Software t.b.v. hulpverleningsregistratie en urenregistratie via RHR – Reddingsbrigade
Nederland
- Het inzichtelijk maken van beschikbaarheid voor diverse activiteiten van de vereniging door
gebruikt te maken van bijvoorbeeld Pre-com, Datumprikker, MySportsplanner
- Het opslaan en uitwisselen van bestanden gerelateerd aan activiteiten van de vereniging
(google clouddiensten)
- Het opslaan van het fotoarchief (google clouddienst)

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?
Reddingsbrigade Notwin neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Reddingsbrigade Notwin toegang hebben tot persoonsgegevens,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een wachtwoord op al onze digitale systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren onze maatregelen;
- Alle personen die namens Reddingsbrigade Notwin toegang hebben tot persoonsgegevens
zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
De vuistregel voor bewaartermijn is dat alle relevante persoonsgegevens worden bewaard tot het lid
zijn volledige lidmaatschap van de vereniging opzegt. Reddingsbrigade Notwin bewaart je
persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld.
-

Ledenadministratie wordt gedurende het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna bewaard.
Financiële administratie wordt gedurende het lidmaatschap/overeenkomst en tot 7 jaar
daarna bewaard.

Persoonsgegevens welke bewaard worden uit historisch belang worden bewaard maar niet actief
actueel gehouden. Het uitgeschreven lid is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de
contactgegevens.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Reddingsbrigade Notwin gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Reddingsbrigade Notwin van mij verwerkt?
Wanneer jij inzicht wilt in jouw persoonsgegevens waar de vereniging over beschikt kan je een
verzoek doen om een export uit het ledenadministratiesysteem. Dit verzoek kan je indienen bij de
Secretaris via info@notwin.nl.
Deze export wordt vervolgens via de mail verstrekt aan het bij ons in het systeem bekende emailadres van jou.
Voor een bewerking van je persoonsgegevens kan je tevens richten tot de Secretaris via
info@notwin.nl.
Ook voor alle andere rechten: recht op dataportabiliteit, recht op bezwaar, recht op vergetelheid,
recht om gegeven toestemming in te trekken kan je je richten tot de Secretaris via info@notwin.nl.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Reddingsbrigade Notwin
kun je terecht bij de Secretaris via info@notwin.nl.
Reddingsbrigade Notwin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in privacyverklaring
Reddingsbrigade Notwin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacybeleid. De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te
houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden
opgenomen. We raden 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 websites te informeren.

De meest recente, en geldende privacyverklaring is te vinden op de website: www.notwin.nl/privacy.

