KNV EHBO afdeling Heteren
Privacyverklaring
EHBO vereniging HETEREN
p/a Dorpsstraat 27,
6666 AG Heteren.
Leslocatie: De Bongerd, Flessestraat 54, Heteren.
www.ehbo-heteren.nl

Functionaris gegevensbescherming EHBO-HETEREN is de secretaris en te bereiken via
ehboheteren@gmail.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:









Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummers
E-mail adressen
Diplomanummer / examendatum
Bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn niet openbaar en alleen toegankelijk voor bestuursleden (niet voor derden).
Gegevens die wij op de website verwerken zijn:
De EHBO-HETEREN streeft ernaar zoveel mogelijk informatie over de vereniging op de website te
plaatsen.
Op de website komen geen persoonsgegevens te staan, tenzij hiervoor toe- stemming is gegeven.
Er wordt vooraf toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van foto’s op de website.
Bent u van mening dat er ten onrechte een foto op de website is gepubliceerd, vragen wij u contact op te
nemen met de functionaris gegevensbescherming.
Het bewaren van persoonsgegevens:
EHBO-HETEREN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens nodig zijn. Zolang een EHBO’er lid is van onze vereniging, zal er met
grote zorgvuldigheid omgegaan worden met de gegevens.
Indien een EHBO’er zijn/haar lidmaatschap opzegt worden de persoonsgegevens na 2 jaar verwijderd.
Een EHBO’er is lid van EHBO-HETEREN als hij/zij in bezit is van een geldig EHBO-diploma van het Oranje
Kruis en zijn of haar contributie heeft betaald, even als de Ereleden welke door onze vereniging zijn
benoemd.

Persoonsgegevens delen aan derden:
EHBO-HETEREN verkoopt en geeft geen gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gedeeld
met de volgende instanties:


Hulpverlening EHBO-HETEREN.
Als een hulpverlener zich inschrijft via ehboheteren@gmail.com voor de hulpverlening van de
vereniging wordt alleen de naam aan de betreffende aanvrager gegeven. Omdat in de huidige tijd
de mobiele telefoon belangrijk is voor de hulpverlening wordt er bij iedere aanvraag een coördinator
aangesteld. Deze kan tijdens de inzet met uw toestemming uw telefoonnummer aan collega
EHBO’er geven en vragen na de inzet de telefoonnummers van de collega’s te wissen.



Het Oranje Kruis
Privacyverklaring Oranje Kruis www.oranjekruis.nl



Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Privacy statement KNV EHBO www.koninklijke-ehbo.nl



Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe (burgerhulpverlener)
Privacyverklaring www.kloppendhartvoorlingewaard.nl

Gegevens inzien of aanpassen:
Leden hebben ten alle tijden het recht op inzage van hun eigen gegevens volgens de Europese
Privacywetgeving (AVG) . Voor meer info zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Verzoek tot inzage, wijzigingen of aanpassingen van uw persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden
doorgegeven aan de secretaris te bereiken via ehboheteren@gmail.com
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
contact op te nemen met het SECRETARIAAT van de EHBO Vereniging Heteren.
Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
In geval van ontdekking van een mogelijke datalek zal het bestuur mogelijke betrokkenen binnen 72 uur op
de hoogte stellen en de benodigde informatie verstekken.
Het bestuur zal de mogelijke betrokkenen op de hoogte houden over de ontwikkelingen en de benodigde
maatregelen treffen om de omvang en impact van een mogelijke datalek zoveel mogelijk te beperken.
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