
Beschrijving opgeslagen persoonsgegevens Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn. 

1. Vrijwilligers 

Van de vrijwilligers slaan wij ten behoeven van de communicatie tussen bestuur en 

vrijwilligers de volgende gegevens op: 

• Naam (voornaam, achternaam); 

• Adres, Postcode Woonplaats; 

• Telefoonnummer; 

• Geboortedatum; 

• Emailadres; 

• Voorkeuren voor tijden en evt. voor gasten. 

Bovenstaande gegevens zijn door de vrijwilligers verstrekt op het z.g. deelnameformulier. 

We slaan deze gegevens op in de volgende vormen en delen deze met: 

• Op papier in een map alleen toegankelijk voor het secretariaat; 

• In digitale vorm in Dropbox met beperkte toegang voor bestuursleden en coördinatoren; 

• In het roosterprogramma SuperSaas. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de 

bestuursleden, coördinatoren en de betreffende vrijwilliger en kunnen ingezien en 

gewijzigd worden door de betreffende vrijwilliger. 

 

2. Gasten 

Van de gasten slaan wij ten behoeven van de communicatie tussen bestuur, vrijwilligers en 

de gasten en voor veiligheidsdoeleinden t.b.v. de gast de volgende gegevens op: 

• Naam (voornaam, achternaam); 

• Adres, Postcode Woonplaats; 

• Telefoonnummer; 

• Geboortedatum; 

• Voorkeuren voor tijden en evt. voor vrijwilligers; 

• Huisarts en telefoonnummer; 

• Contactnaam en telefoonnummer in geval van calamiteiten; 

• Gebruik van de heupgordel; 

• Informatie die belangrijk is voor de vrijwilliger in geval van calamiteiten. Denk aan fysieke 

en/of geestelijke beperkingen en eventuele medicijnen. 

Bovenstaande gegevens zijn door de gasten verstrekt op het z.g. deelnameformulier. 

We slaan deze gegevens op in de volgende vormen en delen deze met: 

• Op papier in een map alleen toegankelijk voor het secretariaat; 

• In digitale vorm in Dropbox met beperkte toegang voor bestuursleden en coördinatoren; 

• Op papier in de vorm van de gastenkaart die de vrijwilliger iedere rit mee dient te 

nemen. Deze gastenkaart bevindt zich in een kaartenbak in een afgesloten kast die 

slechts toegankelijk is voor bestuur, vrijwilligers en coördinatoren. 

Alle gasten en vrijwilligers zijn hierover geïnformeerd en kunnen bezwaar aantekenen tegen 

deze dataopslag en het beleid. Stichting Fietsmaatjes verklaart dat deze gegevens nooit met 

derden zullen worden gedeeld en/of zijn gedeeld. 

 

Millingen aan de Rijn, 24 mei 2018 


