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PRIVACYVERKLARING
Laatste herziening: 9 maart 2019

1. Over ons
EHBO Vereniging Oeffelt, postadres Katsestraat 7, 5441 XC Oeffelt, KvK nummer 40 217 357, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we van u of over u verzamelen in het
kader van EHBO-gerelateerde activiteiten door en voor onze vereniging. Aangezien wij gevestigd zijn in de
Europese Unie, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde
Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die u direct of indirect identificeert als individueel persoon.
Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
Het kan ook foto’s betreffen gepubliceerd in de pers, op tv, op facebook of op de verenigingswebsite.

3. Gebruik van persoonsgegevens
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. We verzamelen en
verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor EHBO-doeleinden en alleen
zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij u specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik
van uw persoonsgegevens. Indien we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden,
zullen we u van tevoren op de hoogte brengen. En als de verwerking op basis van uw toestemming wordt
uitgevoerd, zullen we uw persoonsgegevens alleen met uw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.
a. Wij (de bestuursleden) verzamelen de persoonsgegevens van onze leden: naam, adres, telefoonnummer,
emailadres, geboortedatum, EHBO-diplomanummer om met u te communiceren en u te informeren over
activiteiten van de EHBO Vereniging, zoals: lesavonden, jaarvergadering, bijwonen van evenementen, jubilea,
rampenoefeningen, voor het aanvragen van onderscheidingen en voor publiciteit in de gedrukte pers en, op
internet en op TV, voor de verzekering en voor het aanvragen van subsidie bij de Gemeentelijke Overheid, voor
verlengingen van diploma’s, voor facturering. Indien u de contributie per bankoverschrijving betaalt, is ook uw
bankrekeningnummer bij het bestuur bekend.
AVG PRIVACYVERKLARING EHBO-Oeffelt 090319

1 van 6

Secretariaat
Ans Derks
p/a Katsestraat 7
5441 XC OEFFELT
T : 0485 – 36 28 15
M: 06 – 22 75 99 83
E : secretariaat@ehbo-oeffelt.nl
I : www.ehbo-oeffelt.nl
Rabobank:NL94RABO013.83.91.173
KvK nr. : 40 217 357

b. Wij (de bestuursleden) verzamelen de persoonsgegevens van EHBO-cursisten en BLS/AED-cursisten: naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, geboortedatum om met u te communiceren en u te informeren omtrent
lesavonden en trainingsavonden, voor aanvragen of verstrekken van diploma’s of certificaten en voor
facturering. Indien u het cursusgeld per bankoverschrijving betaalt, is ook uw bankrekeningnummer bij het
bestuur bekend.

Ook kunnen er foto’s gepubliceerd worden op internet en in de gedrukte pers. Het plaatsen van
persoonsgegevens op het reanimatieplatform van de Hartstichting en bij het Oranje Kruis valt onder de
verantwoordelijkheid van de desbetreffende organisatie.

c. Wij (de bestuursleden) verzamelen de persoonsgegevens van evenementen-organisaties: naam van de
contactpersoon, emailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen deze gegevens om te kunnen
communiceren en voor de facturering. Indien u de vergoeding per bankoverschrijving betaalt, is ook uw
bankrekeningnummer bij het bestuur bekend.

d. Wij kunnen uw persoonsgegevens (Naam en foto) zoals gepubliceerd in een persbericht en op de
verenigingswebsite (www.ehbo-oeffeltl.nl) ook met een hyperlink op websites van derden plaatsen (bijv.
Facebook). De websites van derden worden niet door ons gecontroleerd of beheerd. Het beleid zoals hier
beschreven is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of
privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen. We raden aan rechtstreeks contact met deze
websites op te nemen voor informatie over hun privacybeleid.

4. Hoe we persoonsgegevens delen?
Uw persoonsgegevens worden door het bestuur en de leden niet gecommuniceerd met derden zoals: de
aanvragers van uw EHBO-inzet bij evenementen, tenzij dit noodzakelijk is bijvoorbeeld bij verzekeringskwesties
en alleen tenzij we hiervoor uw specifieke toestemming hebben gekregen.
Het bestuur stelt telkens een actuele ledenlijst op met daarop persoonsgegevens van alle leden. Deze ledenlijst
is bedoeld voor onderling gebruik door bestuur. Doorgeven van deze gegevens aan derden zonder toestemming
van de betrokkene is niet toegestaan en zal worden beschouwd als datalek.
In geval van een datalek zal de EHBO-Vereniging alle toepasselijke wettelijke meldplichten m.b.t.
datalekken met persoonsgegevens opvolgen.

5. Verwerking van gevoelige gegevens
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Er zullen door ons geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt zoals genoemd in de AVG.

6. Verwerking van persoonsgegevens van kinderen
EHBO Vereniging Oeffelt zal geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen of verwerken
zonder toestemming van de ouders. Het kan hier gaan om foto’s van de examendagen Jeugd-EHBO ter publicatie
op de website of in de gedrukte pers. Als we vernemen dat de gegevens van een kind onder de 13 jaar
onopzettelijk zijn verzameld, zullen we deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

7. Beveiliging
De persoonsgegevens worden opgeslagen op een PC die met wachtwoord en d.m.v. een online antivirus-programma
is beveiligd. Elk bestuurslid (in totaal 5 bestuursleden) heeft een computer met persoonsgegevens. Er word regelmatig
een backup gemaakt op een externe harde schijf.

USB-sticks worden niet gebruikt. Het secretariaat en de penningmeester houden de gegevens ook bij op
papier. De ordners van het secretariaat bevinden zich op het huisadres van de secretaris. De ordners van de
penningmeester bevinden zich op het huisadres van de penningmeester.
Toegang tot uw persoonsgegevens hebben alleen de bestuursleden.
In geval van een datalek zal de EHBO-Vereniging alle toepasselijke wettelijke meldplichten m.b.t.
datalekken met persoonsgegevens opvolgen.

8. Uw juridische rechten
Als betrokkene heeft u specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u verzamelen. Dit is
van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die worden vermeld onder deel 3 van deze privacyverklaring.
EHBO Vereniging Oeffelt respecteert uw individuele rechten en zal gepast met uw zorgen omgaan.
In de volgende lijst staat informatie over uw juridische rechten voortkomend uit toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming:
a. Recht om toestemming in te trekken
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Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, mag u deze toestemming te
allen tijde intrekken via de procedure in het respectieve toestemmingsformulier.
b. Recht op correctie
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren.
c. Recht op beperking
U mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van uw persoonsgegevens, als:
u de nauwkeurigheid betwist, als de verwerking onwettig is, als we uw gegevens niet langer nodig hebben maar
u deze vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, als u bezwaar heeft
tegen de verwerking ervan terwijl wij controleren of onze rechtvaardige redenen voorrang hebben op die van
u.

d. Recht van toegang
U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie
over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt,
waar we ze hebben verzameld en aan wie ze zijn onthuld, indien van toepassing.
e. Recht op portabiliteit
Op uw verzoek geven we uw persoonsgegevens door aan een andere verwerkingsverantwoordelijke,
vooropgesteld dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst. U kunt verzoeken dat we de gegevens rechtsreeks doorgeven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.

f. Recht om gegevens te laten wissen
We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer: de persoonsgegevens niet langer
noodzakelijk zijn i.v.m. de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt; of wanneer u het recht hebt
om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens en u dit uitoefent om bezwaar te
maken tegen d e verwerking; of wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, u uw toestemming
intrekt en er geen andere juridische reden is voor de verwerking; wanneer de persoonsgegevens onwettig zijn
verkregen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we
gegevens moeten verwerken, in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten voor gegevens; voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
g. Recht om bezwaar te maken
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U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke
situatie, vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op onze legitieme
belangen of die van een derde partij. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij
wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen en een hoger belang voor de verwerking of voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking,
vermeld dan of u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist of dat de verwerking ervan door ons wordt
beperkt.
h. Recht om een klacht in te dienen
In het geval van een vermeende inbreuk op toepasselijke privacy-wetgeving (AVG) kunt u een klacht indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Bewaren van uw persoonsgegevens
Over het algemeen zullen we uw persoonsgegevens wissen als ze niet langer nodig zijn. Het kan echter nodig
zijn dat we uw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren vanwege wettelijke bepalingen. Bovendien zullen
we niet al uw persoonsgegevens wissen als u ons hebt verzocht in de toekomst niet opnieuw contact met u op
te nemen. Voor dit doel houden we een administratie bij waarin informatie staat over personen die niet willen
dat we in de toekomst opnieuw contact met ze opnemen. We beschouwen uw verzoek als toestemming voor
opslag van uw persoonsgegevens voor deze administratie tenzij u ons anders instrueert.

10. Wijzigingen aan deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken te wijzigen,
alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de
‘laatste herziening’ boven aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die
overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze
anders te behandelen.

11. Functionaris gegevensbescherming
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Aangezien we een kleine vereniging zijn, achten we het niet nodig een functionaris gegevensbescherming te
benoemen. Richt uw vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw
juridische rechten tot:
www.avgverenigingen.nl
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
U kunt verzoeken om informatie ook richten aan het secretariaat van de EHBO Vereniging.
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