Privacy Statement
Dit is het privacy statement van Buurtbusvereniging Zuid-Beveland, 4461 LJ te Goes aan de Van de
Spiegelstraat 29C hierna: BBV ZB, www.buurtbusverenigingzuidbeveland.nl.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
de vrijwillige buurtbuschauffeur aan ons verstrekt via het aanmeldingsformulier. Wij hechten groot
belang aan de privacy van onze vrijwilligers en betrachten daarom de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data
overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). BBV ZB is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van
de verwerking van de persoonsgegevens van haar vrijwilligers. Dit houdt in dat alleen wij bepalen
welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er
verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden
verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij
verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Datum geldigheidsduur rijbewijs
Datum geldigheidsduur medische keuring

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft de vrijwilliger expliciet toestemming in de zin
van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna
genoemde doelen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Indien de vrijwilliger ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van
zijn/haar persoonsgegevens of indien deze toestemming is ingetrokken, kunnen op de verwerking
van de persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG
van toepassing zijn. Verwerking van de persoonsgegevens kan in dat geval zonder toestemming
plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderlinge overeenkomst. Daarnaast
kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens te verwerken.
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen
Voor nieuwe leden van de vereniging:
•
Naam, adres en woonplaats: de naam spreekt voor zich. Adres en woonplaats zijn nodig om de
kilometervergoeding van huisadres naar standplaats bussen te kunnen berekenen
•
Geboortedatum: nodig om te kunnen vaststellen wanneer iemand zich voor zijn rijbewijs moet
laten (her)keuren
•
Telefoonnummers: om de vrijwilligers in geval van calamiteiten, of in geval van noodzakelijke
vervangingen e.d. te kunnen bellen
•
E-mailadres: om roosters en andere relevante informatie aan de vrijwilliger te kunnen zenden
•
Bankrekening: om betalingen van de vergoedingen te kunnen doen
•
Keuringsdata: om te kunnen checken of iemand aan de (wettelijke) verplichtingen voldoet
•
Datum geldigheid rijbewijs: om te kunnen checken of iemand mag rijden
Voor zittende leden:
•
De nieuwe privacymaatregelen op grond van de AVG zijn ruim aan de leden van de vereniging
gecommuniceerd. De voorzitter gaf een toelichting op de ALV van 19 april 2018, er is een
melding gedaan op de website en er is een algemene mail aan de leden verzonden.
•
In het mailverkeer aan de leden zullen de afzenders de geadresseerden steeds in de kolom
‘bcc’ opnemen.
Algemene bepalingen:
•
De gegevens die de vereniging bewaart zijn strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden
beschikbaar gesteld.
•
Als op het openbare gedeelte van de website of in andere publieke uitingen namen van leden
worden genoemd, of foto’s van hen worden geplaatst gebeurt dat slechts na verkregen
toestemming van die leden.

Verstrekking aan derden
BBV ZB verstrekt van tijd tot tijd gegevens op persoonsniveau van haar vrijwilligers aan de provincie
Zeeland, ter uitvoering van de verplichtingen die de provincie aan BBV ZB stelt in het kader van de
subsidieverlening.

Commerciële doeleinden
BBV ZB gebruikt de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Cookies
BBV ZB maakt geen gebruik van cookies.

Inzien, corrigeren of verwijderen
•

Indien een lid hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij via e-mail te kennen geeft dat hij/zij
het lidmaatschap opzegt, dan worden de gegevens van dat lid aan het einde van het kwartaal
volgend op het kwartaal van de aangemelde opzegging/het aangekondigde vertrek verwijderd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Dat betekent dat de vrijwilliger bij ons een verzoek kan indienen om de digitale persoonsgegevens
die wij bewaren in een leesbaar computerbestand naar hem of een andere, door hem genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar het bestuurslid PR en Werving, de heer Jan Willem Bierens,
mailadres: verme851@zeelandnet.nl.
Als een vrijwilliger een verzoek tot inzage doet vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. In deze kopie moeten de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart
gemaakt worden. Dit ter bescherming van uw privacy.
De vrijwilliger heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Bij twijfel of de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons bestuursli

