
1. Privacyverklaring algemeen
Dit is de laatst goedgekeurde versie van 02-12-2022.
Wij passen de tekst aan als daar aanleiding voor is.

2. Bedrijfsgegevens Diveworld duikteam
Het duikteam is een dienst van Diveworld Adres: Colloseum 72, 7521 PT Enschede
Contactgegevens: telefoon 0535695484, email: info@diveworld.nl

3. Persoonsgegevens en het gebruik voor Diveworld duikteam
Wij gebruiken persoonsgegevens en andere gegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. We bewaren
die conform de hier beschreven termijn, criteria en minimaal gedurende de wettelijke bewaartermijn.

3.1. Gegevens van de leden van het Diveworld duikteam
Bij de aanmelding registreren wij: voor- en achternaam, geslacht1, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de hoogste
brevettering en bankrekeningnummer.
De persoonsgegevens van leden worden, door Diveworld, niet gedeeld met andere leden van het duikteam. Leden
delen die zelf als ze daar behoefte aan hebben.
Met uitzondering van het bankrekeningnummer worden de gegevens verwijderd binnen twee maanden na het
beëindigen van het lidmaatschap.

3.2. De financiële administratie
Van iedereen die een betaling doet leggen wij de naam en het bedrag vast. Van een elektronische betaling leggen we
ook het bankrekeningnummer vast.
Deze gegevens bewaren wij gedurende zeven jaren, de wettelijk verplichte bewaartermijn.

3.3. De website
Iedereen die onze website bezoekt laat daar gegevens achter. Wij verzamelen gegevens voor het functioneren en
verbeteren van de website. In google analytics worden persoonsgegevens niet doorgegeven. Wij vragen
toestemming voor het plaatsen van anderen dan de noodzakelijke cookies.

4. Beveiliging
Diveworld heeft alle persoonsgegevens opgeslagen in programma’s en bestanden die zijn beveiligd in samenwerking
met onze leveranciers. De genomen maatregelen zorgen ervoor dat:
● alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de gegevens;
● gegevens niet verloren gaan of onjuist zijn;
● geen onnodige gegevens worden opgeslagen of gegevens te lang worden bewaard.

De beveiliging voldoet aan de gangbare normen.
Wij evalueren de maatregelen minimaal jaarlijks en bij wijzigingen in de organisatie of de werkwijze.

5. Je rechten
Na je verzoek (vergezeld van een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs) sturen wij u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd.
Je kan daarna wijzigingen doorgeven, verzoeken om het verwijderen van de gegevens uit onze bestanden of
beperking van de verwerking als aan de eisen hiervoor is voldaan.
Wij voeren dit uit binnen een periode van maximaal 4 weken.
Gegevens in de financiële en personeelsadministratie worden altijd bewaard conform de wettelijke eisen van
belastingdienst en andere wetten.
Verzoeken stuur je aan info@diveworld.nl.

Als je ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan heb je het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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