
Privacyverklaring Sub Aqua Libera 
Laatst bijgewerkt op 09 december 2020. 

Jouw privacy is voor ons, duikteam Sub Aqua Libera, van groot belang. Wij zorgen ervoor 
dat jouw gegevens binnen onze vereniging veilig zijn en dat daar altijd zorgvuldig mee 
omgegaan wordt. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij met jouw gegevens 
omgaan.


Verwerking van persoonsgegevens 

Wanneer je lid wordt van onze vereniging gebruiken wij de volgende persoonsgegevens (of 
die van je ouders / verzorgers als je jonger bent dan 18 jaar) voor onze ledenadministratie:

• NAW-gegevens;

• Geboortedatum;

• Telefoonnummer(s);

• Mailadres(sen);

• Pasfoto;

• Betalingsgegevens.


Daarnaast verwerken wij gegevens gedurende je lidmaatschap, omdat je bijvoorbeeld 
vrijwilliger bent, consumpties wilt genieten in het clubhuis, deel wilt nemen aan een activiteit 
/ opleiding of wanneer je je cilinders wilt laten vullen.


Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

• Deelname van duiken in clubverband en duikgegevens daarvan;

• Bezit en geldigheid Verklaring Omtrent Gedrag;

• Bezit en geldigheid certificaten t.b.v. vrijwilligerswerk;

• IADS lidnummer;

• Foto’s bij clubactiviteiten;

• Genoten duikopleidingen;

• Type kaderlid;

• Incasso historie;

• Genoten consumpties in het clubhuis;

• Gehuurd duikmateriaal;

• Geregistreerde duikcilinders.


Deze gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard, omdat wij hier wettelijk toe verplicht 
zijn.


Gebruik van persoonsgegevens 

Registratie van cilinders: We gebruiken je naam en geregistreerde cilinder in de kelder van 
het zwembad, zodat andere leden kunnen zien van wie een specifieke cilinder is en voor de 
vullers om te kunnen waarborgen dat zij een gekeurde cilinder vullen.


Vulrooster: We gebruiken je naam, telefoonnummer en mailadres wanneer je aangemeld 
bent als vuller van cilinders. Deze gegevens maken we samen met de gegevens van de 
andere vullers inzichtelijk in het clubhuis en de kelder van het zwembad, met als doel dat 
iedere lid en vuller kan zien wie, wanneer vult.


Clubactiviteiten: We gebruiken je naam wanneer je je aangemeld hebt voor een 
clubactiviteit. Deze gegevens maken we samen met de gegevens van de andere 



deelnemers inzichtelijk middels de statuspagina, welke vermeldt zal worden in de 
uitnodiging en bevestiging van de clubactiviteit.


Mailing: We gebruiken je naam en mailadres om je mails te sturen vanuit de vereniging. Dit 
kunnen mails zijn ter kennisgeving (nieuwsbrief), uitnodigingen voor activiteiten of de vraag 
voor deelname aan een specifieke inventarisatie (bijv. interesse voor opleidingen).


Ledenlijst: We gebruiken je naam, woonplaats, telefoonnummer en mailadres als je lid 
bent van onze vereniging. Deze gegevens maken we samen met de gegevens van de 
andere leden inzichtelijk in het clubhuis, met als doel dat iedere lid kan zien wie er lid is. 
Leden kunnen op die manier contact zoeken met elkaar om bijvoorbeeld een duik te 
plannen.


Duiker of vrijwilliger van het jaar: Het kan voorkomen dat je genomineerd wordt als “Duiker. 
Leden zullen dan per mail gevraagd worden om hun stem uit te brengen op een 
genomineerde die volgens hem / haar “Duiker van het jaar” mag worden. De “Vrijwilliger van 
het jaar” wordt gekozen door het bestuur. Indien je verkozen wordt tot “Duiker van het jaar” 
of “Vrijwilliger van het jaar”, zal je naam en foto worden toegevoegd aan de lijst van 
“Duikers van het jaar” of “Vrijwilligers van het jaar” in het clubhuis.


Beheer van persoonsgegevens 

Via de login op onze website heb je toegang je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, 
welke je kunt je aanpassen.


Delen van persoonsgegevens 

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve 
wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer justitie het vermoeden 
heeft van een misdrijf) of dit noodzakelijk is om zaken te faciliteren voor jou als lid.


Persoonsgegevens die we delen met andere bedrijven of instellingen:


IADS:

• NAW-gegevens;

• Geboortedatum;

• Telefoonnummer(s);

• Opleidingsgegevens;

• Pasfoto;

• Mailadres.


Rabobank: 
• NAW-gegevens;

• Betalingsgegevens.


Media / Pers: 
• Naam (na specifieke overeenstemming);

• Foto’s in clubverband. 


MailChimp: 
• Naam;

• Mailadres.




Waarborging 

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en 

wachtwoord.

• Er wordt gebruik geraakt van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen 

jou en de website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens verstuurt.

• De infrastructuur waarop de gegevens worden opgeslagen wordt gefaciliteerd door 

een ISO 27001 gecertificeerde hostingpartner.

• Toegang tot gegevens wordt gesegmenteerd en geminimaliseerd. 

Wijzigingen van deze privacyverklaring 

Wanneer wij het gebruik van persoonsgegevens wijzigen, zullen wij de privacyverklaring 
aanpassen en jou hiervan op de hoogte stellen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens 

Je hebt de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

• Het laten corrigeren van fouten;

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

• Intrekken van toestemming om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken;

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, dan horen wij dat graag.


Contactgegevens 

Duikteam Sub Aqua Libera

info@subaqualibera.nl
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