EHBO Vereeniging Coevvorden is ve
erantwoorddelijk voor de
d verwerking van perssoonsgegevvens zoals
weergegevven in deze privacyverkklaring.
Onze contaactgegevens zijn te vinden op de w
website: htttps://www..ehbocoevoorden.nl/contact/
erken
Persoonsggegevens die wij verwe
Om de registratie van
n de leden en
e diplomerring te kunn
nen verwerkken houdenn wij diverse
e
persoonsgegevens bij doordat u gebruik maaakt van onzze diensten en/of omddat u deze
persoonsgegevens zelf aan ons (h
heeft) versttrekt. Hieronder vindt u een overzzicht van de
e
persoonsgegevens diee wij verwerken:
• Voor- een achternaaam
• Geslach
ht
• Geboortedatum
• Adresggegevens
• Telefoo
onnummer
• E-mailaadres
• Diplom
ma en lidmaaatschap geggevens
Met welk d
doel en op basis van welke
w
grond
dslag wij pe
ersoonsgege
evens verw
werken
EHBO Vereeniging Coevvorden verw
werkt uw p ersoonsgeggevens voorr de volgendde doelen:
• Om U tte informeren over de te volgen leessen en uittnodigen vo
oor evenem
menten en
ledenvergaderingeen.
• Om U tte kunnen bellen
b
of e-m
mailen indieen dit nodigg is om onze
e dienstverl ening uit te
e kunnen
voeren
n.
• Voor het verlengeen van EHBO
O-diploma’ss.
• EHBO V
Vereniging Coevorden
C
verwerkt o ok persoon
nsgegevens als wij hier wettelijk to
oe verplichtt
zijn
Hoe lang w
we persoonsgegevens bewaren
EHBO Vereeniging Coevvorden bew
waart uw peersoonsgege
evens niet langer dan sstrikt nodig is om de
doelen te rrealiseren waarvoor
w
uw
w gegevenss worden ve
erzameld. Wij
W hanterenn de volgende
bewaartermijnen voo
or de persoo
onsgegevenns:
• Zolang een persoo
on lid is zullen wij alle ggegevens be
ewaren welke eerder ggenoemd zijn.
Jaarlijkks zullen een
n jaar na op
pzegging de gegevens van
v persone
en die geen lid meer zijjn worden
verwijd
derd uit hett systeem.
• Persoo
onsgegevenss welke op facturen
f
staaan zullen volgens
v
de wettelijke
w
bbewaarterm
mijn
bewaard worden..
Delen van persoonsge
egevens me
et derden
et aan derden en versttrekt deze uitsluitend
EHBO Vereeniging Coevvorden verkkoopt uw geegevens nie
indien dit n
nodig is voo
or de uitvoe
ering van onnze overeen
nkomst met u of om te voldoen aaan een
wettelijke verplichtingg.
Als certificeringsinstan
ntie welke verantwoor
v
rdelijk is voo
or de diplom
mering worrden gegeve
ens
gerelateerd aan deze certificering uitgewiss eld met Het Oranje Kru
uis.
Het Oranjee Kruis is zelf verantwo
oordelijk vooor het veiligg verwerken
n van uw geegevens. Vo
oor
controle vaan uw gegevens bij Hett Oranje Kruuis gaat u naar https:///portal.hetooranjekruis.nl/
1

Cookies, of vergelijkb
bare technie
eken, die w
wij gebruiken
EHBO Vereeniging Coevvorden geb
bruikt alleenn technische
e en functio
onele cookiees. Een cookie is een
klein tekstbestand datt bij het eerrste bezoekk aan deze website
w
worrdt opgeslaggen op uw computer,
c
martphone. De cookiess die wij gebbruiken zijn
n noodzakelijk voor de technische werking
tablet of sm
van de web
bsite en uw
w gebruiksge
emak. Ze zoorgen ervoo
or dat de we
ebsite naar behoren we
erkt en
onthouden
n bijvoorbeeeld uw voorrkeursinstelllingen. Ookk kunnen wij hiermee oonze websitte
optimaliseren. U kuntt zich afmeld
den voor coookies doorr uw interne
etbrowser zzo in te stellen dat
deze geen cookies meeer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle inform
matie die eerrder is opge
eslagen via
de instellin
ngen van uw
w browser verwijderen
v
n. Mogelijk werkt
w
de we
ebsite dan nniet meer optimaal.
o
Hoe wij peersoonsgege
evens beve
eiligen
EHBO Vereeniging Coevvorden nee
emt de besccherming vaan uw gegevvens serieuss en neemt passende
maatregeleen om misb
bruik, verlies, onbevoeggde toegang, ongewen
nste openbaaarmaking en
e
ongeoorloo
ofde wijziging tegen te
e gaan. Als u de indruk heeft dat uw
u gegeven s niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen
n zijn van misbruik,
m
neeem dan con
ntact op met een van dde bestuurslleden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
v
n
U heeft het recht om uw persoon
nsgegevenss in te zien, te corrigere
en of te verw
wijderen.
Daarnaast heeft u hett recht om uw
u eventueele toestemming voor de
d gegeven sverwerking in te
trekken of bezwaar tee maken teggen de verw
werking van uw persoonsgegevenss door EHBO
O
Verenigingg Coevorden
n en heeft u het recht oop gegeven
nsoverdraag
gbaarheid.
Dat betekeent dat u bijj ons een ve
erzoek kuntt indienen om
o de perso
oonsgegeveens die wij van
v u
beschikken
n in een com
mputerbestand naar u of een ander, door u genoemde
g
oorganisatie,, te sturen.
EHBO Vereeniging Coevvorden wil u er tevenss op wijzen dat
d u de mo
ogelijkheid hheeft om ee
en klacht
in te dieneen bij de nattionale toezzichthouderr, de Autoritteit Persoon
nsgegevenss. Dat kan viia de
volgende link: https:///autoriteitp
persoonsgeggevens.nl/n
nl/contact-m
met-de-autooriteitpersoonsgegevens/tip
p-ons
Wie kan biij uw persoonsgegevens
Alleen besttuursleden van de EHB
BO Verenigi ng Coevord
den kunnen uw persoo nsgegevenss inzien en
wijzigen. D
Daarnaast zu
ullen de insttructeurs e nkel die geggevens ontvvangen die zze nodig he
ebben om
hun lessen
n te kunnen uitvoeren. U moet hieerbij denken
n aan naam, lid status een diploma gegevens.
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