Vereniging Buurtbus Bergen
Openbaar vervoer door vrijwilligers binnen de gemeente Bergen NH

Uw Persoonsgegevens en de Buurtbus Bergen
Wanneer u chauffeur wordt bij de vereniging Buurtbus Bergen en daarmee lid van onze vereniging zullen we
automatisch een persoonlijk account voor u aanmaken in onze administratie en de volgende persoonsgegevens
over u verzamelen:
1 Uw naam
2 Uw adres
3 Uw telefoonnummer(s)
4 Uw geboortedatum
5 Uw e-mailadres
6 Uw rijbewijsgegevens
7 Uw medische keuring gegevens
8 Uw bankrekening
Daarnaast registreren wij
9 Uw vakantiedata
10 Uw rittenadministratie
11 Uw beschikbaarheidsopgave
Deze informatie is verplicht, wat betekent dat het niet mogelijk is om zonder deze informatie deel te nemen
aan de verenigingsactiviteiten. U krijgt een persoonlijk account (= uniek lidnummer) waarin uw informatie
wordt vastgelegd.
Na beëindiging van uw lidmaatschap worden alleen uw gegevens als boven vermeld onder de nrs. 1,2,3,5 en 10
in ons systeem vastgehouden.
Deel alstublieft geen gevoelige persoonlijke documenten of informatie met ons, noch over uzelf, noch over
anderen.
Wanneer u de Website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer en uw browserinstellingen. Het
IP-adres is het numerieke adres van de computer dat wordt gebruikt om de Website te bezoeken.
Browserinstellingen kunnen het type browser die u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en
tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van
misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van de Website.
Wij zullen de informatie die u ons verstrekt middels uw persoonsgegevens gebruiken om:
 onze verenigingsactiviteiten aan u aan te bieden;
 u in te roosteren in ons dienstrooster;
 u toegang te bieden tot onze Website;
 u te identificeren als een geregistreerd gebruiker wanneer u inlogt op de Website;
 de Website en onze diensten te verbeteren;
 uw vragen te beantwoorden en gerelateerde ledenservice te bieden;
 U onze nieuwsbrieven te sturen;
 U uit te nodigen voor vergaderingen en bijeenkomsten;
 u in kennis te stellen in het geval van bijzondere situaties;
 de sociale deelfunctie te faciliteren;
 te voldoen aan de juridische vereisten en procedures, verzoeken van openbare en overheidsinstanties,
relevante branchenormen en ons interne beleid;
 onze Statuten en Huishoudelijk Reglement te handhaven;
 de activiteiten van onze vereniging te beschermen;
 onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die/dat van u of anderen te beschermen;
 ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we kunnen
oplopen te beperken;
We zullen de informatie ook gebruiken op andere manieren, waarvoor we een specifieke kennisgeving
uitbrengen op het moment van verzameling.
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Wij verwerken uw persoonsgegevens om:
 onze aangegane verplichting met Provincie Noord-Holland, Concessiehouder Noord-Holland Noord en
Gemeente Bergen uit te kunnen voeren en te monitoren en
 voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims (o.a. bekeuringen).
U bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat wij dan geen
gebruik meer kunnen maken van uw diensten als chauffeur op de buurtbus.
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Onthulling van persoonlijke informatie
Onthulling van persoonlijke informatie gebeurt alleen naar de keuringsarts, welke u keurt op de medische
geschiktheid voor het besturen van de buurtbus.
Bij een jubileum worden uw gegevens gedeeld met de provincie.
Onthulling aan andere diensten en bedrijven zal niet of na het uitdrukkelijk schriftelijk vragen van uw
toestemming geschieden.
Uitzondering hierop kan alleen wanneer sprake is:
 Om te voldoen aan wetten of om te reageren op vorderingen, gerechtelijke procedures (inclusief maar niet
beperkt tot dagvaardingen en gerechtelijke bevelen) en verzoeken van openbare en overheidsinstanties.
 Om samen te werken met regelgevende instanties en overheidsinstanties,
 Aan derde partijen in verband met het handhaven van onze Statuten en Huishoudelijk Regelement.
 Aan derde partijen om onze activiteiten of die van subsidiegevers te beschermen.
 Aan derde partijen om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of om schade die we kunnen oplopen te
beperken.
 Aan derde partijen zodat we kunnen onderzoeken, voorkomen of actie kunnen ondernemen ten opzichte
van vermeende of daadwerkelijke verboden activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot fraude en misbruik
van onze vervoersfunctie.
Verantwoordelijke voor uw informatie
Informatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn
Wij zijn verantwoordelijk voor de Mastergegevens die wij invoeren in ons systeem in het kader van uw
lidmaatschap, wat omvat, maar niet beperkt is tot uw naam, adres, tel.nrs., e-mailadres.
Wij zijn ook verantwoordelijk voor de informatie die is vrijgegeven aan andere diensten.
De opslag van uw gegevens wordt ingevoerd op een standalone pc , niet verbonden met internet, welke
regelmatig wordt geback-upt en door niet meer dan 3 verschillende mensen (allemaal leden)ingevoerd.
Uw gegevens zijn beschikbaar voor alle bestuursleden voor de uitvoering van hun takenpakket.
Informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent:
U bent de verantwoordelijke voor de inhoud die u vrijwillig vrijgeeft via het aanmeldingsformulier of
wijzigingen.
Veiligheidsmaatregelen
Wij streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om uw
persoonlijke informatie te beschermen binnen onze vereniging en we controleren ons systeem regelmatig op
kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van
de informatie die u overdraagt aan Buurtbus Bergen niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de
Website zijn niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw
e-mails naar ons.
Waar gebruiken we geregistreerde gegevens voor
Het genereren van statistieken
Het meten van het aantal passagiers, waar en op welke tijd de passagiers gebruik maken van de buurtbus,
Het monitoren van de resultaten van de Buurtbus Bergen
Het monitoren van de individuele inzetbaarheid en resultaten van de chauffeurs en hoe onze bussen worden
gebruikt.
Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
Laat het ons weten indien persoonlijke informatie die wij, als verantwoordelijke, verwerken over u onjuist of
misleidend is en wij zullen deze voor u corrigeren. U kunt dit per mail aangeven aan het secretariaat.
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