Doel

Beheer door

betrokkenen

Inschrijving nieuw lid (d.m.v.
papieren formulier)

Secretaris & Bestuurslid
Ledenadministratie.

Nieuwe leden.

Gezondheidsverklaring. (d.m.v.
papieren formulier)

Bestuurslid Ledenadministratie.

Alle leden, hoofdzakelijk
jeugdleden i.v.m. opleiding en
examen.

Versturen nieuwsbrieven (niet
commercieel)

Secretaris

Alle leden

Uitnodiging activiteiten

Secretaris en commissieleden

Alle leden.

Financiële boekhouding.

Penningmeester

Alle leden, onder meer i.v.m.
contributie inning. Aanvraag
subsidie Gemeentes

Beoordelen bekwaamheid
deelname opleiding/activiteit

Bestuurslid ledenadministratie

Alle leden

Reünie

Bestuurslid ledenadministratie

Oud-leden

Clubblad

Redactie

Alle leden

Registratie EHBOdiploma

Bestuurslid ledenadministratie

Alle EHBO-leden

Beeldmateriaal/foto's

Kaderleden **

Alle leden

Persoonsgegevens
NAW; geslacht; geboortedatum en
plaats; telefoonnummer, e-mail
adres; SportlinkID; zwemdiploma's,
kaderlid
Naam; geslacht; geboortedatum en plaats, eventuele
gezondheidsproblemen

Bewaartermijn

E-mailadres. Bij meerdere adressen
wordt BCC gebruikt.

Tot einde lidmaatschap; daarna Laposta, offline ledenadministratie
in 'oud-leden' archief.
(Excel), online mailaccount (gmail)

E-mailadres. Bij meerdere adressen
wordt BCC gebruikt.
IBANnummers (worden in sportlink
opgeslagen), NAW; machtiging
betaling; geboortedatum van
Jeugdleden????

Tot einde lidmaatschap; daarna
Online mailaccount (gmail).
in 'oud-leden' archief.

duur lidmaatschap, behaalde
diploma's
duur lidmaatschap, behaalde
diploma's, NAW, geslacht,
geboortedatum, telefoonnummer, emailadres
NAW; geboortedatum; e-mail adres,
beeldmateriaal
NAW; geboortedatum; e-mail adres;
pasnummer
Beeldmateriaal

Betrokken systemen

Offline ledenadministratie (Excel)
Tot einde lidmaatschap; daarna
en online (SportLink*); op papier
in 'oud-leden' archief.
in archief.
Max. 1 jaar na uitgifte.

Tot einde lidmaatschap

Op papier in archief

Excel boekhouding, op papier in
archief, offline ledenadministratie
(excel) en online SportLink

Offline ledenadministratie (Excel)
Tot einde lidmaatschap; daarna
en online (SportLink*); op papier
in 'oud-leden' archief.
in archief.
tot overlijden

Eindig
Tot einde EHBO-lidmaatschap
Eindig

Papieren archief
In digitaal archief (dropbox) en
papieren archief
Offline ledenadministratie (Excel)
en online (SportLink*)
Digitale en papieren archief

Hoofdbeheer van persoonsgegevens ligt bij de ledenadministratie, gebruik en inzage van persoonsgegeven kan door commissieleden worden opgevraagd en worden selectief verstrekt. Per doel wordt
uitgespecificeerd welke gegevens dit mogen zijn.
* SportLink: Hierbij is er gegevensuitwisseling met Reddingsbrigade Nederland; deze heeft ook inzage in de ledengegevens, zoals bijvoorbeeld de Controle Commissie. Voorts krijgen alléén bestuursleden een kopie
van de ledenlijst.
** Uitzondering: in bijzondere gevallen (bijv. examens) kan er ook beeldmateriaal door derden gemaakt worden na toestemming van het bestuur.

