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Privacy verklaring EHBO vereniging Joannes de Deo  

  

EHBO vereniging Joannes de Deo te Etten-Leur  hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven 

over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.   

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. EHBO vereniging Joannes de Deo Etten-Leur  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:   

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.   

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.   

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

uw persoonsgegevens gewaarborgd is.  

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 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.   

Als EHBO vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u 

na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact 

met ons wenst op te nemen kan dit via het email adres secretariaat@ehboetten-leur.nl   

1. Verwerking van persoonsgegevens   

 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:  

 Lid wordt van de vereniging  

 Als bestuurslid en/of vrijwilliger actief bent   

 Donateur wordt van de vereniging  



  Via mail contact met ons opneemt    

Als lid van EHBO-vereniging Joannes de Deo gaat u akkoord met het vastleggen van uw 

persoonsgegevens (al dan niet geautomatiseerd) bij EHBO-vereniging Joannes de Deo, EHBO Noord-

Brabant, de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatie Raad en Het Oranje Kruis ten 

behoeve van alle administratieve handelingen in relatie tot het lidmaatschap.   

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de administratie van de EHBOvereniging, zoals 

verzekering, het behalen en verlengen van het EHBO-diploma en certificaten, het behalen en 

verlengen van het reanimatie diploma/certificaat. 

Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan andere niet hiervoor genoemde instanties, tenzij 

door het betreffende lid via het secretariaat van de EHBO-vereniging hiervoor toestemming is 

gegeven.   

Afmelden leden  

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via het secretariaat of 

penningmeester, artikel 7 van de statuten is hierbij van toepassing. Zodra het lid zijn lidmaatschap 

heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens na 18 maanden worden verwijderd uit het systeem van 

de secretaris en/of ledenadministrateur. Bij de overige bestuursleden worden deze gegevens direct 

verwijderd, voor zover zij deze gegevens in hun bezit hebben.  

  

  

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR    

 U kunt contact opnemen via secretariaat@ehbo-etten-leur.nl voor:    

 Meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken:  

 Vragen over deze privacyverklaring   

 Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken  

 Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons  

  

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS    

 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde 

doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wij  zullen technische en 

organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.   

 De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden en ledenadministratie. De 

persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van verlies. 

De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging.  

  



4. Facebook en website  

Bij een (grote) donatie vragen wij akkoord van de donateur om dit kenbaar te mogen maken op de 

website, Facebook of in het Jaarverslag. Zonder toestemming melden wij de gift zonder naam en 

toenaam van de donateur.  

Foto/videomateriaal: als wij dit openbaar willen gebruiken, vragen wij of dit akkoord is, en het liefst 

op papier met een handtekening.  

5. Functionaris gegevensbescherming: Als vereniging zijn wij vrijgesteld van genoemde functionaris. 

Echter de secretaris/ledenadministrateur zal wel als zodanig hiermee worden belast.  

  

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING   

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd.  

  

Dit document heet "Privacy verklaring EHBO vereniging Joannes de Deo ' en is vastgesteld in de 

algemene ledenvergadering op 09-04-2019  
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