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: alle leden van Reddingsbrigade Erica
:
: AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Beste (en/of ouder c.q. verzorger van) lid,
Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht gegaan.
Deze nieuwe wet geld in de gehele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en
beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact
op de Reddingsbrigade.
Alle organisaties in de EU, dus ook de Reddingsbrigade, moeten nadenken over en vastleggen welke
persoonsgegevens van vrijwilligers en leden ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie
belangrijke thema’s:
1. Het bewaren van persoonsgegevens
2. Het beschermen van persoonsgegevens
3. Het melden van datalekken melden bij de toezichthouder
Alle afspraken die een organisatie hierover maakt, moeten worden vastgelegd in een beleidsplan dat
inzichtelijk is voor leden. Hiermee voldoe je aan de verplichting in de wet die voorschrijft dat je moet
aantonen dat je aan de wetgeving voldoet.
Wij als vereniging gebruiken en verwerken ook noodzakelijke persoonsgegevens van onze leden.
Middels deze brief willen wij u informeren waar u ons privacybeleid kunt vinden.
We hebben een verwerkingsregister opgesteld waarin u kunt vinden welke gegevens wij verwerken en
met welk doel dit gebeurd. Wij vragen en verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het
lidmaatschap. Dit volledig in lijn met de nu geldende privacywetgeving.
Voor het maken van foto’s door onze vereniging zullen wij per activiteit toestemming vragen indien
noodzakelijk. Foto’s gemaakt door derden (bijv. ouders/verzorgers) vallen niet onder de AVG-wet, dit
valt onder het portretrecht. Wij zijn hier dus ook niet verantwoordelijk voor.
Wij willen u wel vragen om rekening te houden met de privacy van al onze leden, door zorgvuldig om te
gaan met het maken en verspreiden van foto’s.
U kunt ons privacybeleid/verwerkingsregister terugvinden op onze website.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben n.a.v. deze brief kunt u contact opnemen via bovenstaand
e-mailadres.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur - Reddingsbrigade Erica
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