Privacyreglement EHBO-vereniging Heerde volgens AGV 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per
25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie
die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet in een privacyverklaring uitleggen wat
met die gegevens wordt gedaan. Hieronder volgt de privacyverklaring van de EHBO-vereniging
Heerde:

1. De EHBO-vereniging Heerde verzamelt van de leden de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adres
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- diplomanummer
Deze gegevens worden verzameld omdat dit nodig is om enerzijds de leden te informeren en te
kunnen bereiken (in verband met activiteiten, de nieuwsbrief versturen, anderzijds om beleid te
maken.

2. Toegang tot de ledenadministratie, waarin de gegevens van leden zijn opgenomen, hebben
uitsluitend door de hiervoor gemachtigde bestuursleden (penningmeester, secretaris) en
instructeurs/docenten en door genoemde bestuursleden gemachtigde verenigingsmedewerkers, uit
hoofde van hun functie binnen de vereniging toestemming. Gegevens worden niet aan derden
verstrekt, tenzij na afzonderlijke en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).

3. De IT-omgeving waar de ledenlijst is opgeslagen is beveiligd tegen inbreuken van buitenaf. Ook
de e-mailadressen van de EHBO-vereniging Heerde en die door functionarissen van de EHBOvereniging Heerde worden gebruikt zijn beveiligd. Dit is een continu proces en tevens de
verantwoordelijkheid van de eigenaar van de specifieke computer waarop op dat moment wordt
gewerkt en de desbetreffende functionarissen. Bij een data-lek (bijvoorbeeld een gestolen of
gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens en zal per omgaande door
een bevoegde functionaris aangemeld worden. Tevens zal deze functionaris via de op dat moment
snelste weg de betreffende leden informeren over het data-lek.

4. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene lid van de EHBO-vereniging Heerde is.
Bij opzegging van een lidmaatschap worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd, en/of
overgedragen aan het lid of aan een door het betreffende lid aangegeven derde, als/zodra het

desbetreffende lid aan alle financiële verplichtingen (contributie, kosten deelname aan activiteiten)
heeft voldaan.

5. Alle leden van de EHBO-vereniging Heerde kunnen inzage krijgen in de eigen gegevens die de
EHBO- vereniging Heerde van hen heeft vastgelegd. Het lid heeft recht om deze gegevens te kunnen
wijzigen of op verzoek te laten verwijderen. Dit kan echter eventueel gevolgen hebben voor het
lidmaatschap van de vereniging. Om lid van de EHBO-vereniging Heerde te kunnen zijn en blijven
moet de EHBO- vereniging Heerde echter minimaal beschikken over naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. (dit geldt niet voor degenen die niet beschikken over een emailadres).

6. Voorwaarde voor het lidmaatschap van de EHBO vereniging Heerde is een akkoord verklaring voor
opname in de administratie van de vereniging. Toestemming wordt verleend op het
aanmeldformulier door aankruisen van de betreffende rubriek.

7. Alle huidige leden zullen expliciet om deze toestemming (zoals bedoeld onder lid 6) worden
gevraagd, via e-mail, post of door overhandiging van een papieren toestemmingsformulier.

8. Als u 18 jaar of jonger bent, dan mag de akkoordverklaring op het gebruiken van uw gegevens
uitsluitend gegeven worden door uw ouder/wettelijke vertegenwoordiger.

9. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder
toestemming voor andere doeleinden.

10. Uw gegevens zijn eveneens opgeslagen in de DLA (digitale ledenadministratie) van onze
overkoepelende organisatie, de KNV EHBO. Zie daarvoor het privacy statement op
www.Koninklijke-ehbo.nl

