Privacyverklaring Stichting Rimboband
Dit is de Privacyverklaring van StichtingRimboband gevestigd te AarleRixtel (5735BN) aan de
Molenstraat 88 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer41088789.
Stichting Rimbobandrespecteert de privacy van betrokkenen (hierna ook: ‘u’) en gaat zeer zorgvuldig
met persoonsgegevens om. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe stichtingRimboband omgaat
met deze persoonsgegevens.

Categorieën gegevens
Stichting Rimboband verzamelt, fysiek of digitaal, onderstaande persoonsgegevens.
 De gegevens worden digitaal bewaard, het gaat hierbij om de inschrijfformulieren en
machtigingsformulieren van de bank. Voor de vrijwilligers van de Rimboband worden
vrijwilligersovereenkomsten bewaard.
 Foto en filmbeelden worden o.a. via de website, facebook en het verenigingsblad
gepubliceerd alleen met toestemming van lid/wettelijk vertegenwoordiger.
Bovenstaande gegevens zijn vereist om het ledenbestand bij te houden en specifieke bijzonderheden
van de leden. Daarnaast zijn de machtigingsgegevens nodig voor het innen van de contributie. De
vrijwilligersovereenkomsten worden gebruikt om wederzijdse afspraken vast te leggen
De volgende persoonsgegevens kunnen optioneel worden:
 Voor zover we nu weten is dit niet van toepassing
Deze gegevens zijn altijd gekoppeld aan een doel en wettelijke verwerkingsgrondslag.

Doeleinden van verwerking
Stichting Rimbobandverwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 Om te kunnen voldoen aan wettelijke plicht(en);
 Ter uitvoering van de behartiging van de belangen van de leden en de vrijwilligers van de
Rimboband.

De verwerking van de persoonsgegevens is altijd gekoppeld aan tenminste één van de onderstaande
wettelijke grondslagen:
 Expliciete, ondubbelzinnige, actieve toestemming van de betrokken persoon of de wettelijk
vertegenwoordiger. Toestemming kan door de betrokkene of de wettelijk vertegenwoordiger
te allen tijde worden ingetrokken;
 Ter uitvoering van een overeenkomst;
 Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;






De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere
natuurlijke persoon te beschermen;
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
Stichting Rimboband of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en
fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens
nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Indien van deze grond sprake is, wordt dat
toegespitst op die specifieke situatie.

Bewaartermijnen
Stichting Rimboband bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor bovengenoemde
doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u een aantal rechten. Deze rechten kunt u uitoefenen door een e-mail of brief
te sturen naar secretaris@rimboband.nlBinnen vier weken wordt op uw verzoek gereageerd. Bij
complexe verzoeken kan deze termijn eenmaal met acht weken worden verlengd: indien hiervan
sprake is, wordt u hier binnen vier weken van op de hoogte gesteld. Ter bevestiging van uw identiteit
kunt u in voorkomende gevallen gevraagd worden om uzelf te identificeren.
Indien Stichting Rimboband geen gevolg geeft aan uw verzoek, wordt dit gemotiveerd. U heeft hierna
de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep in te stellen
bij de rechter.
Recht van inzage, rectificatie en gegevenswissing (‘vergetelheid’)
U heeft het recht om ons kosteloos om inzage in, rectificatie en gegevenswissing (‘vergetelheid’) van
uw persoonsgegevens te verzoeken. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is,
kunnen wij weigeren gevolg te geven aan het verzoek of u een redelijke vergoeding aanrekenen voor
de gemaakte administratieve kosten om aan het verzoek te kunnen voldoen.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, indien:
 U de juistheid van de gegevens betwist. Stichting Rimboband beperkt de verwerking van
deze gegevens gedurende een periode dieStichting Rimbobandin staat stelt de juistheid van
de gegevens te controleren;
 De verwerking onrechtmatig is, maar u niet over wilt gaan tot gegevenswissing;
 Stichting Rimboband de gegevens niet langer nodig heeft voor haar verwerkingsdoeleinden,
maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een
rechtsvordering;
 U gebruik heeft gemaakt van uw recht van bezwaar, totdat Stichting Rimboband
gemotiveerd beslist heeft op dat bezwaar.
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Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht de door u aan Stichting Rimboband verstrekte en door Stichting Rimboband
verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te
verkrijgen.
Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking,
waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u
anderszins aanmerkelijk treft. Dit recht wordt beperkt door wettelijke uitzonderingen, zoals gevallen
waarin deze geautomatiseerde besluitvorming noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering
van een overeenkomst tussen u en Stichting Rimboband
Stichting Rimboband maakt in beginsel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen,
bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van het algemeen belang of
het gerechtvaardigd belang van Stichting Rimboband. Dit bezwaar is eveneens kosteloos en kunt u
per e-mail of per brief richten aan secretaris@rimboband.nl
Beveiliging
Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens handhaaft Stichting Rimboband te allen tijde een
beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot,
aanpassing, openbaarmaking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Doorgifte aan derden
Stichting Rimboband deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, op de gemeente na voor het
verkrijgen van subsidies. Het gaat hier slechts om de NAW gegevens.
Verder verstrekt Stichting Rimboband uw persoonsgegevens alleen aan derden, indienStichting
Rimboband daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u heeft ontvangen;
 Daartoe een verzoek ontvangt van toezichthoudende- of opsporingsautoriteiten;
 Daartoe gehouden is op basis van wettelijke verplichtingen of een gerechtelijke uitspraak;
 Verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van leden en
begeleiders of andere medewerkers van Stichting Rimboband;
 Wordt overgenomen, dan wel een of meer onderdelen of activa vanStichting Rimboband
worden overgenomen door een andere onderneming. In dat geval zullen mogelijk ook uw
persoonsgegevens worden overgedragen aan die onderneming.
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Wijziging verklaring
Deze Privacyverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Indien
het om een materiële wijziging(en) gaat, brengen wij deze wijziging(en) actief bij u onder de
aandacht.

Contactgegevens
Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze
privacyverklaring. U kunt onze contactgegevens vinden op www.Rimboband.nl of contact opnemen
met het secretariaat via mailadres: secretaris@rimboband.nl
Stichting Rimboband
Secretariaat:
Molenstraat 88
5735 BN Aarle Rixtel
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