
 

 
PRIVACYVERKLARING 

Buurtbusvereniging HTOV 
 
 

Inleiding 

Buurtbusvereniging HTOV is een vereniging van vrijwilligers. Er is geen eigen kantoor, geen centrale 
gegevensverwerking en geen opslag van gegevens online. Verwerking van gegevens gebeurt op de 
privé computers (en telefoons) van de bestuursleden.  

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

HTOV vraagt u om bij aanmelding als chauffeur, de volgende gegevens in te vullen: 

● Uw voor- en achternaam  
● Uw adresgegevens  
● Uw telefoonnummer(s) 
● Uw email-adres 
● Uw geboortedatum 
● Uw rijbewijsnummer. 

Daarnaast houden wij bij op welke datum u start als chauffeur en tot welke datum uw medische 
keuring geldig is. 

Van degenen die, na hun periode als actief chauffeur, worden benoemd tot “ere-lid”, of hebben 
aangegeven “oud-lid” te willen blijven, worden alleen naam en contactgegevens bewaard. 

Waarom HTOV gegevens nodig heeft  

De gegevens zijn nodig 

● voor de uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst voor buurtbuschauffeurs, die wij met u 
afsluiten, 

● voor het voeren van de ledenadministratie van de vereniging, 
● voor het communiceren per telefoon en per email met onze leden. 

Delen met anderen  

Het formulier dat u invult wanneer u chauffeur wordt, wordt achter slot en grendel bewaard door de 
secretaris van de vereniging. 

Bestuur en collega’s 

Uw contactgegevens worden in de eerste plaats gedeeld met de bestuursleden (met name de 
coördinatoren), en met uw collega chauffeurs, zodat u onderling contact kunt hebben (bijvoorbeeld 
om een dienst te ruilen). Voor lijn 503 worden uw naam en telefoonnummer(s) vermeld op het 
maandelijkse rooster, voor lijn 504 alleen uw naam. 

Daarnaast wordt een lijst met naam, woonplaats en telefoonnummer gepubliceerd in het openbare 
jaarverslag van de vereniging. Ook worden in het jaarverslag de namen van nieuwe en vertrekkende 
chauffeurs in dat jaar vermeld. 

Privacyverklaring Buurtbusvereniging HTOV, juli 2018, blad 1 van 3 



 

Arbodienst 

Voordat u kunt starten als chauffeur, moet u een Arbo-keuring ondergaan. Die keuring vragen wij aan 
via busmaatschappij Keolis (vroeger: Syntus). Wij sturen Keolis uw naam, adres en geboortedatum. 
Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de Arbodienst. 

Keolis 

Busmaatschappij Keolis krijgt uw gegevens voor het aanvragen van de eerste Arbo-keuring, daarnaast 
sturen wij Keolis aan het eind van elk jaar een overzicht van de actieve chauffeurs. Dit overzicht bevat 
naam, woonplaats, geboortedatum. 

Wij hebben met Keolis een zg “verwerkersovereenkomst” afgesloten, die voldoet aan de eisen van de 
Privacywetgeving. 

Collega-buurtbusvereniging 

Voor het plannen van de periodieke herkeuringen werken we samen met Buurtbusvereniging 
Brummen-Leuvenheim (BBL), er wordt enkele keren per jaar een gezamenlijke “herkeuringsdag” 
georganiseerd. 
Dat betekent dat uw naam, woonplaats, geboortedatum en geldigheidsdatum vorige keuring worden 
gedeeld met de secretaris van BBL, wanneer het tijd wordt voor de herkeuring. 
Deze gegevens gaan uiteraard ook naar de Arbodienst. 

Foto’s 

Er worden vaak foto’s gemaakt van bijeenkomsten die HTOV organiseert. Deze foto’s worden op de 
website van de vereniging geplaatst. Indien u er bezwaar tegen heeft dat een foto van u op de 
website wordt gepubliceerd, zullen wij de foto uiteraard snel (uiterlijk binnen vier weken) 
verwijderen als u daar om vraagt. 

Hoe lang HTOV gegevens bewaart 

De gegevens van leden worden bewaard zolang iemand lid is van de vereniging. Daarnaast bewaren 
we nog wel uw naam, en start- en einddatum als chauffeur tot de publicatie van het jaarverslag van 
het jaar waarin u stopt.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt 
voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering contact opnemen met de voorzitter of de 
secretaris. HTOV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Indien u uw gegevens laat verwijderen, betekent dat wel, dat wij ook uw lidmaatschap van de 
vereniging moeten beëindigen. 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als u meent dat HTOV niet zorgvuldig met uw 
gegevens omgaat. Op de voorpagina van de website van de AP 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) is daarvoor een knop te vinden. 

Beveiliging  

Zoals al vermeld: HTOV is een vrijwilligersvereniging, en opslag van gegevens vindt plaats op de privé 
computers en telefoons van bestuursleden. Er wordt  te allen tijde bij de verwerking van 
persoonsgegevens een beveiligingsniveau gehandhaafd, dat gezien de stand van de techniek 
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voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van 
persoonsgegevens te voorkomen. 

Contact 
HTOV  is als volgt te bereiken:  

Correspondentieadres: 

p/a Mulderskamp 8, 7205 BV Zutphen 

Telefoon secretaris: 0575-515796 

Mail: info@buurtbushtov.nl 

Mailadressen en telefoonnummers van bestuursleden zijn te vinden op onze website 
(https://buurtbushtov.nl/over-htov/11-bestuur). 
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