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SARNEDERLAND Alarmnummer: 0800-4444112 

Search and Rescue team Nederland (SAR) 
SAR Nederland hecht veel waarde aan de privacy van haar relaties en geïnteresseerden. 

De gegevens die u doorgeeft aan ons worden daarom passend beveiligd en strikt 

vertrouwelijk gebruikt en enkel voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, zoals het 

verlenen van informatie, gebruik bij de zoektochten. Deze gegevens worden niet 

gedeeld met derden. 

Binnen onze website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

Contactformulieren: 

Middels de contactformulieren op deze website, kunt u contact met ons opnemen voor 

vragen en opmerkingen. Als u hiervan gebruik maakt, slaan wij het e-mailadres en 

andere informatie die u daarbij invoert, op in een databestand. Ook wordt deze 

informatie automatisch per e-mail aan ons verstrekt, zodat wij snel op uw vraag kunnen 

reageren. 

Adressen, e-mailadressen en andere persoonsgegevens die u via deze website aan ons 

verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u deze verstrekt. Als 

u bijvoorbeeld informatie over een bepaald onderwerp aanvraagt, gebruiken wij uw 

contactgegevens om u die informatie toe te sturen. 

Cookies: 

SAR Nederland maakt beperkt gebruik van cookies. Hieronder leggen wij uit welke 

cookies gebruikt worden en welke niet. 

1. Functionele cookies: 

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert. 

Deze cookies kunnen worden gebruikt voor: 

• het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat 

u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen 

• het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te 

tonen zoekresultaten, etc. 

• het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld 

een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren 

• het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft 

• het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die 

niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. 

 

Voor functionele cookies is geen toestemming nodig. Deze kunnen ook niet uitgeschakeld 

worden. 
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2. Analytische cookies: 

Deze cookies kunnen worden gebruikt om het verkeer op de website bij te 

houden en om de performance van de website te meten. U moet hierbij denken 

aan: 

• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s 

• het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze 

webpagina’s 

• het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s 

van onze website bezoekt 

• het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven 

• het optimaliseren van de website. 

 

Voor Analytische cookies is geen toestemming vereist, deze kunnen dan ook niet worden 

uitgeschakeld.  

3. Tracking cookies: 

Deze cookies zijn bedoeld om individueel surfgedrag van bezoekers te volgen en 

daarmee profielen op te stellen om gerichte advertenties mogelijk te maken. 

Dit is privacygevoelige informatie aangezien de bezoeker wordt gevolgd tijdens 

het bezoek aan de website en eventueel ook daarna. Voor het gebruik van 

tracking cookies is altijd toestemming vereist. 

SAR Nederland maakt geen gebruik van tracking cookies en staat ook geen tracking 

cookies van derde partijen toe. 

 

Uw rechten: 

Na een zoekactie waarvoor u toestemming heeft verleend worden alle 

persoonsgegevens welke door ons zijn gebruikt verwijderd. 

1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen.  

2. Daarnaast heeft u tussentijds het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking en/ 

of gebruik van uw persoonsgegevens of door u opgegeven persoonsgegevens 

van uw familielid door SAR Nederland. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sarnederland.nl  of via het 

contactformulier op deze website. 

  

mailto:info@sarnederland.nl


Privacy statement   
 

SARNEDERLAND Alarmnummer: 0800-4444112 

 

Wijzigingen Privacy Statement: 

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 8 oktober 202/ ingesteld op 14 

januari 2023. 

SAR Nederland behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen. Als het 

Privacy Statement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt SAR Nederland dit op haar website. 

 

Vragen en klachten: 

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of als u van mening bent dat de SAR 

Nederland niet volgens dit statement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op 

met SAR Nederland door het sturen van een e-mail naar:  info@sarnederland.nl     
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