
Privacyverklaring  
Stichting Zwembad De Glind 

De privacy van inwoners van ons land is geregeld in Europese wetgeving: de Algemene 
verordening gegevensbescherming. Het recht op privacy is iemands recht om met rust te 
worden gelaten. Dit betekent ook dat de Stichting Zwembad De Glind niet zomaar iemands 
persoonlijke informatie zal gebruiken. Dit is het recht op de bescherming van persoons
gegevens. Als zwembadorganisatie zijn we wettelijk verplicht tot het beschermen van  
de persoonsgegevens van bestuursleden, personeelsleden, vrijwilligers en abonnement
houders en alle andere personen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Een persoons
gegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbare persoon. Het gaat dus om 
alle informatie over een persoon. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands
voor en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, e mailadres, foto, etc. 

Bestuur- en personeelsleden 
Stichting Zwembad De Glind is houder en verwerker van geïdentificeerde persoonsgegevens 
van bestuursleden en personeelsleden. Het begrip identificeerbaar betekent dat de gegevens 
herleidbaar zijn naar een bepaalde persoon. Geïdentificeerde persoonsgegevens van deze 
personen zijn noodzakelijk op basis van de grondslag wetgeving. De verantwoordelijkheid 
voor deze persoonsgegevens berust bij de functionaris gegevensbescherming, zijnde het 
bestuurslid belast met de portefeuille personeel en organisatie. Voor de uitvoering van  
de salarisadministratie worden de gegevens mogelijk gedeeld met de salarisadministratie 
van de Rudolphstichting, de Rijksbelastingdienst, UWV en de Stichting Pensioenfonds  
Recreatie (subverwerkers). Geïdentificeerde persoonsgegevens van bestuurders en  
personeelsleden worden niet aan andere instanties of natuurlijke personen verstrekt  
dan met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene (persoon op wie de gegevens  
betrekking hebben). 

Vrijwilligers en bezoekers 
Ook is Stichting Zwembad De Glind houder en verwerker van geïdentificeerde persoons
gegevens van vrijwilligers en abonnementhouders. Het betreft beperkte gegevens met  
als voomamelijk doel vrijwilligers op te roepen. Dat geldt ook voor communicatie met  
verwanten en verzorgers van abonnementshouders in geval van een incident. 

Geïdentificeerde persoonsgegevens van deze personen vinden hun basis in de grondslag 
toestemming. lnstemming wordt door vrijwilligers op verzoek van het bestuur van Zwembad 
De Glind uitdrukkelijk verleend. Abonnementhouders verlenen instemming op basis van  
de gepubliceerde algemene voorwaarden op de website van het zwembad. De verantwoor
delijkheid voor deze persoonsgegevens van vrijwilligers en· abonnementhouders berust bij 
de functionaris gegevensbescherming, zijnde het bestuurslid belast met de portefeuille 
personeel en organisatie, subsidiair de manager Zwembad De Glind, subsidiair het dienst
doende personeel. Geïdentificeerde persoonsgegevens van vrijwilligers en bezoekers  
worden niet aan andere instanties verstrekt dan met uitdrukkelijke toestemming van  
betrokkenen. 
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Datalek 
Als er een datalek ontstaat dan wordt dit binnen 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoons
gegevens (website: datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ook de betrokkenen 
worden geïnformeerd over het lek. Van de gedigitaliseerde gegevens wordt een backup 
gemaakt, zodat deze kunnen worden hersteld bij een beveiligingsincident. De persoons
gegevens worden gedegen beveiligd. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
privacyen persoonsgegevens/voldoenaandeavg 

Dit Privacy statement is door het bestuur van de Stichting Zwembad De Glind vastgesteld  
in de vergadering van

Bestuur zwembad De Glind, 

Emile Bakker, voorzitter 

Joost Verzijl, secretaris
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