PRIVACY STATEMENT VERENIGING DORDRECHT EHBO

Dordrecht, juni 2018
De Vereniging Dordrecht EHBO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw ppivacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De Vereni§ing Dordrecht EHBO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:

.
r
.
.
.

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt laten blijven tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
verwerking van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

De Vereniging Dordrecht EHBO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover,
kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onder aan deze Privacy
Statement.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging Dordrecht EHBO verwerkt ten behoeve van de

volgende doeleinden:

-

Ledenadministratie (verlenging diploma's, bijhouden competenties, jubilea)
Vrijwilligersadministratie (buitendienst, wedstrijd)
Het versturen van facturen
Het versturen (via post of mail) van uitnodigingen voor de (jaar)vergaderingen
Het versturen van informatie over de les data, lesonderwerpen, e.d. met betrekking tot de
diverse opleidingen, die door de Vereniging Dordrecht EHBO verzorgd worden
Het vervullen van onze wettelijke (belasting)verplichtingen
Het versturen van de Nieuwsbrief van EHBO Nederland

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan de Vereniging Dordrecht EHBO verstrekt, kunnen wij aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
De Vereniging Dordrecht EHBO verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee
geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Door middel van verwerkersovereenkomsten maken
wij met de andere partijen (de verwerkers) adequate afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. In deze overeenkomsten wordt vastgelegd wie
eindverantwoordelijk is en wie verwerker is. Ook is hierin vastgelegd hoe de beveiliging geregeld
is, wat er wordt verwerkt en met welk doel. Ook is hierin vastgelegd wat er met de gegevens
gebeurt na de verwerking. Met uitzondering van Het Oranje Kruis en de Europese Resuscitation
Council (zie hieronder) verstrekt de Vereniging Dordrecht EHBO geen persoonsgegevens aan
a ndere pa rtijen, waa rvoor een verwerkersovereen komst noodzakel ij k is.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hierom
verzoekt.
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Het Oranje Kruis (https://www.hetoranjekruis.nl ) en de European Resuscitation Council, in
Nederland vertegenwoordigd door de Nederlandse Reanimatie Raad
(https://www.reanimatieraad.nl), zijn certificerende instanties en zijn als
'verwerkingsverantwoordelijke'zelf verantwoordelijk voor een doelmatige verwerking en bewaking
van persoonsgegevens. Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan deze instanties is geen
verwerkersovereenkomst nodig. Wel moet voldaan worden aan minimaal een van de zes
grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens, zoals deze in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming genoemd zijn. De Vereniging Dordrecht EHBO verstrekt persoonsgegevens
aan genoemde instanties ten beh"oeve van ceftificering (diploma's, certificaten en verlenging
daarvan) op grond van de grondglagen gerechtvaardiod belang en, in geval van het werken met
beeldmateriaal (foto's, video, etc.), geluidsopnames en als u 16 jaar of jonger bent, toestemming
. Zie verder onder de
paragraaf Toestemming en in de matrix, waarin aangegeven staat welke persoonsgegevens voor
welke doeleinden gebruikt dan wel verstrekt worden.
De Vereniging Dordrecht EHBO is aangesloten bij koepelorganisatie EHBO Nederland
(https://www.ehbonederland.nl ). Aan het secretariaat van deze koepelorganisatie, Interactie
Groep (https://www.interactie.oro ) verstrekken wij geen persoonsgegevens. Koepelorganisatie
EHBO Nederland heeft namens de aangesloten verenigingen met Het Oranje Kruis en de
Nederlandse Reanimatie Raad (namens de European Resuscitation Council) afspraken gemaakt
over een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Met de Interactie Groep heeft EHBO
Nederland namens de aangesloten verenigingen een verwerkersovereenkomst afgesloten. De
gemaakte afspraken kunt u terug vinden op de websites van EHBO Nederland, de Interactie Groep
en de Vereniging Dordrecht EHBO.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
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Bewaartermijn
De Vereniging Dordrecht EHBO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Met ingang van de
datum waarop u geen lid meer bent van de Vereniging Dordrecht EHBO, dan wel op andere wijze
niet meer betrokken bent bij de Vereniging Dordrecht EHBO, worden uw gegevens na 1 jaar uit al
onze systemen verwijderd, tenzij u aangeeft op een andere manier verbonden te willen blijven met
de Vereniging Dordrecht EHBO.
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Beveiliging
De Vereniging Dordrecht EHBO heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben
wij de volgende maatregelen genomen:

.
.
.
.
o
o

Alle personen die namens de Vereniging Dordrecht EHBO kennis kunnen nemen van uw
gegevens zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
Wij werken volgens het'[-east Access Principle', zodat alleen de personen die gegevens
nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, toegang hebben tot deze data.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij anonimiseren of pseudonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
Wij zorgen voor encryptie van de persoonsgegevens.
Wij testen en evalueren de genomen maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, aanvulling, rectificatie, afscherming en verwijdering van alle
persoonsgegevens die de Vereniging Dordrecht EHBO van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een gedeelte daarvan, door de Vereniging
Dordrecht EHBO Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dat wenst. Op dergelijke verzoeken
reageren we binnen vier weken na ontvangst daarvan.
U kunt voor het stellen van vragen met betrekking tot uw rechten, of als u uw gegevens wilt inzien,
laten aanvullen, rectificeren, afschermen of verwijderen, contact met ons opnemen. Onze
contactgegevens vindt u onder aan deze Privacy Statement.

Toestemming
Bent u 16 jaar of jonger, dan verwerken we uw gegevens uitsluitend na toestemming van uw
ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
Voor het maken van beeldmateriaal (waaronder foto's, video's, etc.) en geluidsopnames, die we
willen maken ten behoeve van onze website of ter ondersteuning van de lessen, vragen we vooraf
en uitdrukkelijk om uw toestemming. Uw besluit hierover respecteren we en daar houden we ons
aan. U heeft altijd het recht om foto's en ander beeldmateriaal, waarop u herkenbaar afgebeeld
staat, en geluidsmateriaal, waarop u herkenbaar te horen bent, te laten verwijderen van onze
website, of daarop onherkenbaar te laten maken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u
hiervoor contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u onder aan deze Privacy
Statement. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsoeqevens.
Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van het Privacy Statement van de Vereniging Dordrecht EHBO nog vragen of
opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onder aan deze
Privacy Statement.

Contactgegevens

Telefoon:
E-mail:
Website:

06

-

209 73 O7B (secretariaat Vereniging EHBO Dordrecht)

via het contactformulier op onze website
https://www.ehbodordrecht. nl

Bezoekadres: Herschelstraat2T, 3318 VA Dordrecht

Post:
20L9-429-7.L

Antareshof 4,33L8 TC Dordrecht

