Privacy verklaring NZRB
Algemeen
Voor administratieve doeleinden hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze worden tevens gebruikt
voor het bijhouden van voortgang en communicatie.
Te allen tijden zal de NZRB zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens conform de wet “Algemene
Verordening Gegevensbescherming”. Dit houdt in dat deze niet ongevraagd gedeeld worden met
derden, anders dan aangegeven in deze privacy verklaring. Overigens hebben de vrijwilligers van de
NZRB een geheimhoudingsverklaring getekend, waarin is opgenomen dat zij de persoonsgegevens,
voortgang en/of aanwezigheid van zwemmers niet delen met derden.
Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor onze administratie en/of
wet en regelgeving.

Met wie delen wij de gegevens (extern)
De persoonsgegevens die wij vragen delen wij met Reddingsbrigades Nederland en de Nationale
Raad Zwemveiligheid. Het delen van de persoonsgegevens met Reddingsbrigades Nederland gebeurt
via sportlink. Dit is een beveiligde online omgeving waar alleen bevoegden bij de persoonsgegevens
kunnen komen.
Voor het veilig verwerken en bewaren van deze persoonsgegevens heeft de NZRB met deze partijen
verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin is opgenomen dat deze persoonsgegevens niet
openbaar mogen worden gemaakt.

Wie heeft welke gegevens (intern)
Binnen de NZRB zijn de alleen de noodzakelijke persoonsgegevens beschikbaar voor enkel de
vrijwilligers die deze nodig hebben.
Wat betreft de nieuwe zwemmers en wachtlijsten, worden de persoonsgegevens door de badleider
bijgehouden. Wanneer een zwemmer lid wordt van de NZRB, worden de gegevens van de zwemmer
doorgegeven aan de penningmeester, zodat deze de juiste factuur kan versturen.
Alle presentie lijsten en voortgangsformulieren worden aan het eind van iedere zwemavond
verzameld door de badleider, die deze bewaart en weer uitgeeft aan de desbetreffende vrijwilliger
aan het begin van de volgende zwemavond.

Opvragen van persoonsgegevens
Ieder lid van de NZRB mag te allen tijden zijn of haar eigen persoonsgegevens inzien. Om dit te doen,
dient een aanvraag hiervoor te worden ingediend bij de badleider of de secretaris van het bestuur.

Vragen en contact
Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, de persoonsgegevens of de wet “Algemene
Verordening Gegevensbescherming”, kunt u contact opnemen met de badleider of de secretaris van
het bestuur via de onderstaande mogelijkheden.
- Badleider:
o Naam: Jeroen Hermans
o E-mail: administratie@nzrb.nl
o Op zwemavonden aanwezig in het zwembad van Optisport en Recreatiecentrum “de
Schelft”, Maandagsewetering 202, 2211 WV Noordwijkerhout
- Secretaris:
o Naam: Stephanie van de Werken
o E-mail: secretariaat@nzrb.nl

