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Privacy Reglement gebaseerd op de Wet  Algemene Verordening 
Gegevensbeheer 

 
 

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van de Stichting Gehandicaptenroeien 
Dordrecht en Omstreken omgaat met de aan haar verstrekte persoons gegevens.  
 
Begrippen: 

1. Het bestuur zijn de mensen die daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. 

2. Roeiers zijn alle betalende minder valide deelnemers; vrijwilligers zijn op vrijwillige 
basis beschikbaar om te assisteren bij het roeien.  

3. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboorte datum, 
adres, e-mail adres en telefoon nummer. 

4. Onder stichting wordt verstaan  de Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en 
Omstreken  zoals omschreven in de Statuten. 

5. Het intake formulier is het aanmeldformulier voor het deelnemer schap. 
6. De bewaar termijn bij de secretaris is maximaal één kalenderjaar in verband met 

archivering voor het opmaken van het jaarverslag.[Art. 5.1.b, art. 89] 
7. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard. 

 
 
 
Persoonsgegevens: 
De persoonsgegevens worden op een vaste computer, beveiligd met een wachtwoord, 
beheert door de secretaris, penningmeester en de coördinator.  Zij hebben daartoe een 
doelmatig bestand gemaakt.  
Zij zullen de gegevens verwerken en aanpassen.  
In dit bestand zijn de onder punt 3 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.  
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde Stichting, namelijk 
wie men is, het adres voor bezoeken, het e-mail adres voor correspondentie en het 
telefoonnummer voor afspraken te kunnen maken. 
 
Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een drop-box account in de cloud, 
welk toegankelijk is voor de overige bestuursleden.  
 
De minder valide roeiers en vrijwilligers wordt toestemming gevraagd om hun gegevens in 
een bestand op te slaan. 
 
De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan de deelnemers, vrijwilligers en derden. 
 
De persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de bestuursleden. Bestuursleden tekenen 
een geheimhoudingsverklaring. 
 
Tevens zijn de medische gegevens bekend teneinde verantwoord met de minder valide 
roeiers de roeisport te kunnen bedrijven. 
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De minder valide roeiers zijn in het bezit van een kaart met hun specifieke medische 
informatie, welke zij op de roei dag aan de vrijwilligers kunnen tonen. 
.  
De persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van 
verlies 
De persoonsgegevens blijven, achter slot en grendel, bewaard zolang de persoon deelnemer 
is bij de Stichting 
 
Zodra de deelnemer besluit niet langer gebruik te maken van de Stichting, zullen de 
persoonsgegevens na een kalenderjaar worden verwijderd uit het systeem van de secretaris,  
penningmeester en coördinator.  
Bij de overige bestuurders worden deze gegevens direct verwijderd, voor zover zij deze 
gegevens in hun bezit hebben.   
 
Indien de deelnemer  om zijn of haar gegevens vraagt, zullen deze gegevens hem of haar ter 
beschikking worden gesteld. Men heeft tevens het inzage recht over haar of zijn eigen 
gegevens bij de secretaris van de Stichting 
 
Intakeformulier: 
Indien iemand deelnemer wil worden bij de Stichting gehandicaptenroeien Dordrecht en 
Omstreken zal men zich  aanmelden via een intakeformulier, dit invullen en ondertekenen, 
zodat men akkoord gaat met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in punt 3 
van dit reglement.  
Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar dit reglement privacy beleid.  
De papieren versie van het intake formulier wordt bewaard ten huize van de secretaris 
 
Foto’s en video’s: 
Bij de roei activiteiten kunnen foto’s/video opnamen worden gemaakt van de deelnemers. 
Deze foto’s zullen eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, nieuwsbrief of een 
presentatie bij één van de activiteiten van de Stichting. Foto’s en video’s met herkenbare 
personen zullen nooit op sociale media worden geplaatst en de opnamen zullen nooit buiten 
de vereniging worden gebracht.  
 
Privacy beleid Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken: 
Op de vrijwilligersmiddag in december zal ieder jaar aandacht worden besteed aan het 
privacy beleid van het bestuur. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal het 
bestuur daarmee op een gepaste wijze omgaan.  
 
Data lek: 
Bij een eventueel ernstig data lek, zullen de deelnemers en Autoriteit Persoonsgegevens 
binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. 
 
Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending 
van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden 
gesteld. [art. 33.1] 
 
In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een 
registratie bijhouden.  
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Functionaris gegevensbescherming: 
Als Stichting  zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de secretaris zal wel als 
zodanig hiermee worden belast.  
 
 
 
Dordrecht, mei 2018 
 
Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken.  


