
Privacyverklaring Divingteam ADIOS ( Onderwatersportvereniging Schinnen ) 
 

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Divingteam Adios van groot belang. 

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan 

de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 

mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend. 

Divingteam Adios doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

Alvorens gebruik te maken van onze website: www.divingteamadios.nl (hierna aangeduid als ‘de 

website’) raden wij je aan deze privacyverklaring te lezen. 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens 

Volgens de wetgeving mag Divingteam Adios alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een 

wettelijke verplichting geldt, toestemming is gegeven of dit noodzakelijk is in verband met de 

gerechtvaardigde belangen van Divingteam Adios. Divingteam Adios let erop, dat de impact op jouw 

privacy zo beperkt mogelijk is. 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens  

Divingteam Adios verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

• Het afsluiten van en de uitvoering van het lidmaatschap van Divingteam Adios;  

• Om contact met je te kunnen opnemen; 

• Om je informatie toe te kunnen sturen per post of e-mail; 

• Voor het organiseren van opleidingen, bijscholingen, workshops, thema- 

avonden en andere activiteiten; 

• Voor het uitvoeren van de administratie; 

• Voor het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel; 

• Het verbeteren van ons aanbod van producten en diensten ( denk aan bijvoorbeeld 

opleidingen ) en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren; 

• Het afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen; 

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;  

• Het bijhouden en onderhouden van een brevettenadministratie; 

• Het verkrijgen van een CMAS licentie; 

• Voor het uitvoeren van overige voor een duikvereniging gebruikelijke activiteiten. 

• Aan een derde partij namelijk de NOB voor haar ( financiële ) administratie, indien je hebt 

aangegeven, dat je lid wil worden van de NOB, wat in de meeste gevallen noodzakelijk is. 

Let op: indien je jonger bent dan 18 jaar tekent een ouder of aangewezen voogd voor akkoord, dat jij 

je gegevens deelt met Divingteam Adios. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Als je onze website bezoekt. Nu gebruikt ADIOS nog geen cookies, maar in de toekomst zou dat 

mogelijk kunnen om de ervaring van het gebruik van de website verbeteren. Bij het gebruik van 

cookies worden mogelijk persoonsgegevens verzameld. 

 



Inhoud disclaimer 14-3-21: 

 

Door deze webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en 

aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website 

kunnen op geen enkele wijze rechten en/of verplichtingen worden ontleend. 

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van 

Divingteam Adios. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken en/of 

te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Divingteam Adios. Divingteam Adios is niet 

aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of uit de 

onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. 

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Divingteam Adios 

worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Divingteam Adios heeft geen 

zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de daarop 

aangeboden informatie, producten en/of diensten. 

 

Indien u , informatie aanvraagt via onze website en/of je bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of 

telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. Divingteam Adios 

verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. Divingteam Adios 

verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat Divingteam 

Adios alleen de persoonsgegevens verzamelt, die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een 

lidmaatschap af te sluiten, deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, geslacht, 

telefoonnummer, emailadres en contactpersoon in geval van nood (ICE) met Divingteam Adios. 

Daarnaast houden wij bij welke duikbrevetten je hebt gehaald ook bij andere duikorganisaties dan de 

NOB ( denk aan bijvoorbeeld PADI, SSI en IANTD ). 

Hoe lang bewaren wij gegevens? 

Divingteam Adios bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking 

van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke 

regelgeving vereist. Dat betekent dat wij jouw gegevens bewaren gedurende jouw lidmaatschap van 

Divingteam Adios. De brevettenadministratie van de NOB bewaart je brevetgegevens voor 

onbepaalde tijd. Als jouw brevetgegevens bij de NOB zijn geregistreerd, kun je deze informatie dus 

ook na het einde van je lidmaatschap bij Divingteam Adios, bij de NOB opvragen. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Divingteam Adios neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 

secretariaat@divingteamadios.nl. Als wij constateren dat daartoe onbevoegde derden toegang 

hebben gekregen tot de persoonsgegevens, die wij verwerken of dat deze op andere wijze zijn 

gelekt, stellen wij onze leden daarvan zo spoedig mogelijk en volledig mogelijk van op de hoogte. 

 

 

mailto:secretariaat@divingteamadios.nl


Uitwisseling van persoonsgegevens 

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of verkopen. Indien wij gegevens aan 

derden verstrekken, dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een 

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Divingteam Adios 

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen, dat wij 

persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de NOB, de CMAS 

(internationale federatie) en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete 

toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis 

van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Divingteam Adios of wanneer Divingteam 

Adios hierbij een gerechtvaardigd belang heeft. 

Geen commercieel gebruik 

Divingteam Adios zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins 

commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring 

of tenzij met jouw voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens, die wij verwerken in te zien, te wijzigen of de verwerking 

te beperken of jouw gegevens te verwijderen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met 

secretariaat@divingteamadios.nl. 

Als jij wilt dat wij de verwerking van jouw gegevens staken, betekent dat wel dat je daarmee je 

lidmaatschap beëindigt. Zonder de beschikking te hebben over jouw persoonsgegevens is het niet 

mogelijk om je als lid te registreren. 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je bezwaar 

hebt tegen de wijze waarop Divingteam Adios jouw persoonsgegevens verwerkt. 

Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de 

gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@divingteamadios.nl 

Een bestuurslid zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek 

reageren. We verwijzen hierbij naar de Regeling Inzage Persoonsgegevens van Divingteam Adios. 
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