Privacy Policy
Duikteam de Buddies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Duikteam de Buddies 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 dit 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.

Als duikvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (nieuwe) Leden
Persoonsgegevens van (nieuwe) leden worden door Duikteam de Buddies verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinde
Zorg dragen voor een veilige omgeving waarin iedereen veilig kan duiken

Grondslag voor verwerking is:
-

Contractuele grondslag
Gerechtvaardigde grondslag

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Duikteam de Buddies de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Postcode;
Woonplaats;

-

Telefoonnummer (plus 06)
Telefoonnummer ouders;
Telefoonnummer bij noodgeval;
Email (plus ouders);
Geslacht;
Geboortedatum;
Nationaliteit;
Brevet;
Relatienummer;
Naam van huidige bond;
Zwemdiploma;
Betaalgegevens
Adresgegevens rekeninghouder

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Na uitschrijving maximaal 2 maanden.

Verwerking (medische) persoonsgegevens zwembad verklaring
Bij inschrijving van nieuwe leden vraagt Duikteam de Buddies het aanstaande lid om een
zwembadverklaring af te leggen. Het verwerken van deze medische gegevens doet de vereniging met
extra zorg en met de volgende doelstelling:
-

Zorg dragen voor een veilige omgeving waarin ieder lid op een veilige manier kan zwemmen
en duiken.

Grondslag voor verwerking is:
-

Contractuele grondslag
Gerechtvaardigde grondslag

Voor de bovenstaande doelstelling kan Duikteam de Buddies de volgende (categorie)
persoonsgegevens van u vragen:
-

Naam en geboortedatum
Medische achtergrond
Gebruik medicatie
Inspanningsklachten
Hoesten, benauwdheid, astma, bronchitis
Longaandoening
Hoofdpijn, migraine
Toevallen, vallende ziekte
Rug en nek klachten
Hoofdletsel
Oorpijn, oorklachten, oorontsteking, voorhoofdsholteontsteking, kaakholteontsteking
Duizeligheid
Wagen-, lucht- en zeeziekte
Suikerziekte

-

Angstaanvallen of psychische klachten
Bewustzijnsverlies
Hartruis
Andere aandoeningen
Toelichting op ingevulde antwoorden.

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Na uitschrijving binnen 2 maanden verwijderd.

Indien dit nodig word geacht worden persoonsgegevens vertrouwelijk naar onze duikarts gestuurd
ter beoordeling.

Verwerking persoonsgegevens medische duikverklaring
Om bij Duikteam de Buddies te kunnen duiken zijn de leden verplicht een medische duikverklaring te
bezitten. De verklaring kan worden verkregen door middel van een keuring bij een gecertificeerde
duikarts. Vanuit de vereniging wordt de mogelijkheid georganiseerd om bij de duikarts gekeurd te
worden. De duikarts verzameld hierbij gegevens. Indien sprake is van een afkeurende of afwijkende
verklaring vanuit de duikarts wordt het bestuur van Duikteam de Buddies hierover geïnformeerd
(hierbij wordt geen reden benoemd).
Het verwerken van deze (medische) gegevens doet de vereniging met extra zorg en met de volgende
doelstelling:
-

Zorg dragen voor een veilige omgeving waarin ieder lid op een veilige manier kan zwemmen
en duiken.

Grondslag voor verwerking is:
-

Contractuele grondslag
Gerechtvaardigde grondslag

Voor de bovenstaande doelstelling verkrijgt Duikteam de Buddies de volgende gegevens van de
duikarts:
-

Naam
Afkeurende en/of afwijkende verklaring (Hierbij wordt geen reden verstrekt)

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Na uitschrijving binnen 2 maanden verwijderd.

Verwerking persoonsgegevens t.b.v. communicatie met leden
Persoonsgegevens van leden worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling:
-

Kunnen communiceren met leden over evenementen, onvoorziene gebeurtenissen en
algemene mededingen.

Grondslag voor verwerking is:
-

Toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Duikteam de Buddies de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Woonplaats;
Postcode;
Staatnaam en huisnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Leden van de vereniging kunnen ten alle tijden hun toestemming intrekken door te mailen naar
info@debuddies.nl.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Doorsturen medische gegevens naar duikarts.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Duikteam de Buddies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zo verwijderd de vereniging uw
gegevens na opzegging binnen 2 maanden. Niet alleen digitale dossiers worden verwijder, ook
papieren dossiers worden vernietigd.
De vereniging heeft een wettelijke verplichting om sommige financiële persoonsgegevens langer in
bezit te houden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen
genomen:
-

Alle personen die namens Duikteam de Buddies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen waar alleen commissieleden en
bestuursleden bij kunnen.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

-

Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u 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.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Duikteam de Buddies
Vlagtweddestraat 133
5036 VP Tilburg
Info@debuddies.nl

