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Inleiding 
 
In dit beleidsstuk wordt de stichting tot behoud zwembad Aarweide hierna als ‘Aarweide’ 
weergegeven. 
 
Binnen Aarweide wordt gewerkt met persoonsgegevens van badpersoneel, abonnementshouders 
en vrijwilligers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verkregen voor het goed kunnen (laten) 
uitvoeren van de taken van Aarweide.  

 
Elk persoon moet erop kunnen vertrouwen dat Aarweide zorgvuldig en veilig omgaat met 
zijn/haar persoonsgegevens. Aarweide zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder meer door 
het nemen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, transparantie en 
gebruikerscontrole. Het bestuur en de uitbestedingspartijen van Aarweide spelen een cruciale rol 
bij het waarborgen van privacy.  
 
Het bestuur van Aarweide is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het 
privacy beleid. Het privacy beleid is een kader waarin wordt aangegeven aan welke principes 
Aarweide zich houdt. De privacyverklaring van Aarweide is een verdieping van het beleid en laat 
zien hoe Aarweide met privacy en wetgeving omgaat. 

 
 
  
Artikel 1. Doel van verwerking persoonsgegevens 
 
1.1. Het bestuur van Aarweide laat persoonsgegevens verwerken in haar opdracht op basis 

van de wettelijke bepaling dat dit noodzakelijk is voor de berekening van het salaris van het 
badpersoneel. 
Het bestuur van Aarweide laat persoonsgegevens van abonnementhouders en vrijwilligers 
verwerken op basis van het mailen van nieuwsbrieven en/of andere meldingen ten 
behoeve van de desbetreffende persoon.  

1.2. Het bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld en deze gepubliceerd op haar website. 
1.3. Het privacybeleid is van toepassing op de gehele organisatie van Aarweide, alle 

processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Aarweide.  
 
Artikel 2. Persoonsgegevens 
 
2.1.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens op basis waarvan natuurlijke personen zouden 

kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een unieke “identificator” zoals een naam 
of een BSN-nummer of door een of meer andere persoonselementen te combineren en 
deze combinatie van elementen kenmerkend is voor de identiteit van die persoon (indirect). 

2.2.    Aarweide streeft een rechtmatige verwerking na van de persoonsgegevens dat in lijn is met 
het algemene beleid van stichtingen en Nationale en Europese wet- en regelgeving. 
Hiervoor gelden onder meer de wettelijke kaders van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

2.3.    Het fonds heeft een beleid melding datalekken. 
 
 
Artikel 3. Proces van verwerken 
 
3.1.    Uitgangspunten 

Aarweide gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy 
van betrokkenen. Aarweide houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 

 
Delen met derden 
In het geval van samenwerking c.q. uitbesteding van werkzaamheden aan derden, waarbij 
sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Aarweide afspraken 
over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.  
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Deze afspraken voldoen aan de wet en aan onderhavig privacybeleid. Dit is alleen van 
toepassing op het badpersoneel. 
 
Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en 
zorgvuldige wijze verwerkt. 

 
Grondslag en doelbinding 
Aarweide zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. 
Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. 

 
Dataminimalisatie 
Aarweide verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het 
vooraf bepaalde doel. Aarweide streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk 
worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. 

 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van 
persoonsgegevens is nodig om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke 
verplichtingen te kunnen naleven. 
 
Integriteit en vertrouwelijkheid 
Aarweide gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo 
worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht 
en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Aarweide zorg 
voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in onder 
meer het informatiebeveiligingsbeleid. Delen met derden In het geval van samenwerking 
met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, 
maakt Aarweide afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. 
Deze afspraken voldoen aan de wet.  

 
Rechten van betrokkenen 
Aarweide honoreert de rechten van betrokkenen. 
 
Principe Privacy by design 
Dit houdt in dat er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor wordt gezorgd dat 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de privacy en de eisen uit de AVG. 
 
Principe Privacy by default 

Dit houdt in dat technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor 
te zorgen dat bij keuzemogelijkheden de standaardinstellingen (default) zo gekozen 
worden, dat de privacy het meest gewaarborgd is.  

      
 Artikel 4. In werkingtreding 
 
4.1. Dit privacy beleid treedt in werking na vaststelling door het bestuur van Aarweide.  
4.2. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.  
4.3. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de Aarweide website.  

De meest actuele versie van het beleid is te vinden op www.zwembadaarweide.nl. 
 
 

Aldus vastgesteld op 22 mei 2018. 
 
 

 

http://www.zwembadaarweide.nl/

