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Algemeen

De Haarlemse-Reddingsbrigade (HRB) stelt het welzijn van haar leden boven alle andere doelen die
zij zich stelt. De HRB moet ook aan de Nederlandse- en daarmee ook de Europese wetgeving
voldoen. Meer specifiek de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doel

Het doel van dit reglement is om aan de wet de voldoen en tevens op een zo goed mogelijke manier
de rechten van de leden vast te leggen en de belangen van de vereniging te vertegenwoordigen.

Toestemming foto’s

In eerste instantie heeft de ledenvergadering toestemming gegeven voor het verspreiden van foto’s.
Dit betekend dat ieder met het tekenen van de lidmaatschap overeenkomst de Haarlemse
reddingsbrigade toestemming geeft om foto’s te maken, te laten maken, te gebruiken, te
verspreiden en te gebruiken op een verantwoordelijke manier zonder aansprakelijk gesteld te
kunnen worden. Ook wordt hiermee afgedaan van enige vorm van portretrecht. Echter behoudt
ieder lid het recht ten alle tijden gepubliceerde foto’s te laten verwijderen.

Toestemming nieuwsbrief

Met het tekenen van de lidmaatschap overeenkomst wordt een lid toegevoegd aan het emailbestand
ten behoeve van het clubblad zoals beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Het
staat een lid vrij zich hiervoor uit te schrijven dit kunt u doen via het bestuur.

Het verzamelen van relevante diploma’s

De Haarlemse reddingsbrigade heeft om haar werk te kunnen uitvoeren goed opgeleide vrijwilligers
nodig. Hiermee is het van belang dat niet alleen brigade diploma’s worden bijgehouden in de
administratie maar ook rijbewijzen en vaarbewijzen. Het staat leden vrij deze gegevens niet te
verstrekken of te laten verwijderen uit het bestand. Dit kan in de praktijk in houden dat er
competenties vervallen.
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Autorisatie tot het verwerken van (persoon)gegevens

De HRB telt in het belang van de vereniging en haar leden dat eenieder gegevens verwerkt daartoe
gemachtigd is.
Intern houd dit in dat alle leden die (persoon)gegeven verwerken moeten beschikken over een geldig
VOG, een getekende geheimhoudingsverklaring en een getekende verwerkersovereenkomst.
Extern houd dit in dat er een verwerkers overeenkomt dient te zijn tussen de HRB en de derde partij.

Privacy Policy

Voor verdere vragen over uw privacy en gegevens verwijzen wij u naar onze privacy policy.
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