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Privacyverklaring Reddingsbrigade Best. 
  
Voor u ziet u de privacyverklaring van de Reddingsbrigade Best. In deze verklaring leggen wij uit waar wij uw 
gegevens bij inschrijving voor gebruiken binnen de Reddingsbrigade Best en Reddingsbrigade Nederland.  
 
Doel: 
De gegevens die gevraagd worden bij inschrijving bij de Reddingsbrigade Best, worden gebruikt voor: 

- Ledenbestand. 
De gegevens worden opgenomen in het ledenbestand. Zo zijn alle gegevens van een lid op één plek. 
Naam, geboortedatum en geboorteplaats worden gebruikt bij het aanvragen en uitvoeren van een 
examen en uitreiking diploma.  

- Sportlink. 
Sportlink is de online ledenadministratie van Reddingsbrigade Nederland. De gegevens die zijn 
opgenomen in het ledenbestand, worden ook ingevoerd in Sportlink. Via deze weg is bij de bond van 
Reddingsbrigade Nederland bekent wie ingeschreven is. Na inschrijving in Sportlink krijgt iedereen een 
Sportlinknummer. Dit Sportlinknummer wordt gebruikt bij het aanvragen en uitvoeren van een examen.  

- Sportbond. 
Zie Sportlink.  

- Factuur. 
De NAW-gegevens worden door de penningmeester gebruikt om éénmaal per jaar een factuur te sturen 
naar alle leden die op dat moment lid zijn en zich niet hebben uitgeschreven.  

- Nieuws en info.  
Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om op te nemen in het adresboek van het online e-
mailprogramma. Via dit e-mailprogramma ontvangt u nieuws over lestijden, examen, exameneisen en 
overig nieuws.  

 
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 
De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving, worden opgenomen in het ledenbestand en bewaard tot wij 
een schriftelijke uitschrijving van u hebben ontvangen. De datum van uitschrijving wordt gehanteerd als 
verwijdering van de persoonsgegevens uit het ledenbestand, Sportlink en nieuws en info (e-mail).  
 
Worden de gegevens doorgegeven aan derden? 
Ja. De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving worden gebruikt om u aan te melden binnen Sportlink, 
zodat u ingeschreven bent binnen de sportbond van Reddingsbrigade Nederland en u een lidnummer ontvangt.  
 
 
De gegevens die u ons verstrekt bij inschrijving binnen onze reddingsbrigade zijn ten alle tijden in te zien door de 
leden zelf, u mag een correctie voorstellen en u mag een verzoek indienen tot uitschrijven uit bovenstaande 
bestanden of programma’s.  
 
Wanneer u het niet eens bent met bovenstaande dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
 
 
 
Toestemming is gegeven door:   op:    te: 
 
 
………………………………………………….  ……………………………  …………………………… 
 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
…………………………………………………… 


