Privacy beleid EHBO vereniging Stramproy-Tungelroy
EHBO vereniging Stramproy-Tungelroy vindt het belangrijk dat de leden van de
vereniging op de hoogte zijn van de gegevens die door de vereniging worden verwerkt en waarvoor
deze gebruikt worden.

Doelstelling verwerking gegevens.
De gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Administratieve doelen t.b.v. het lidmaatschap van de vereniging.
- Voor de door de vereniging afgesloten verzekeringen.
- Het geldig houden van het EHBO diploma van de leden.
- Goede gang van zaken binnen de vereniging.

Verwerking persoonsgegevens.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de schriftelijke aanmelding voor het lidmaatschap.
Overzicht van opslag van gegevens :
Algemene ledenlijst: beheerd door de secretaris.
Vastgelegde gegevens:
Voorletters, voornaam, naam, adres, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, diplomanummer,
vervaldatum diploma, functie, opmerking ( b.v. erelid ).
Deze lijst wordt verstrekt aan alle bestuursleden voor het uitoefenen van hun bestuurstaak, zoals het
bijhouden van de gevolgde lessen en competenties t.b.v. de geldigheid van het EHBO diploma.
Van deze algemene ledenlijst is afgeleid:
Contactgegevens bestuur-Instructeurs EHBO-lotusslachtoffers: bijgehouden door de secretaris.
Vastgelegde gegevens:
Voornaam, naam, mailadres, telefoonnummer.
Deze lijst wordt verstrekt aan alle leden die op de lijst staan.
EHBO punten systeem leden (Nieuw systeem 2018 ) :
T.b.v. toe te kennen onderscheidingen EHBO-Limburg. Bijgehouden door de secretaris.
Vastgelegde gegevens:
Voornaam, naam, datum aanvang lidmaatschap, functies, aantal jaren, punten per functie, totaal
aantal punten, toegekende onderscheidingen.
Deze lijst wordt alleen ingezien door de voorzitter en secretaris.
EHBO bestuur vanaf 1939 tot heden: t.b.v. de geschiedschrijving bijgehouden door de secretaris
Vastgelegde gegevens:
Naam, functie, welke jaren actief .
Deze lijst kan op het secretariaat ingezien worden door de bestuursleden.
Website ledenportaal: Beheerd door de secretaris
Vastgelegde gegevens:
Voornaam, naam, diplomanummer, diploma geldig tot, adres, mailadres, rol, aantal gevolgde lessen.
Deze lijst kan worden ingezien door de beheerders van de website: Secretaris, evenementbeheerder
en ledenadministrator (allen bestuursleden).
Leden kunnen na inloggen alleen hun eigen gegevens zien, desgewenst zelf hun wachtwoord wijzigen
en zich inschrijven voor evenementen.

Facebook: bijgehouden door 2 leden
Hier worden geen gegevens opgeslagen, alleen een verwijzing naar de website

Gegevens verstrekt aan derden:
Kamer van Koophandel.
De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Aan de Kamer van koophandel worden de volgende gegevens verstrek van de bestuursleden:
Datum in functie, Statutaire titel, naam, voornamen, geboortedatum geboorte plaats, geboorteland,
bevoegdheid.
EHBO-Limburg:
De vereniging is aangesloten bij de koepel organisatie EHBO-Limburg.
T.b.v. de verzekeringen die door EHBO-Limburg zijn afgesloten en voor het toekennen van
onderscheidingen worden de volgende gegevens verstrekt aan EHBO-Limburg:
Naam, adres, telefoonnummer, mailadres van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Van de overige bestuursleden, instructeurs EHBO en Lotusslachtoffers: naam en functie.
Van alle leden: Naam, voorletter(s), geboortedatum, diplomanummer, datum EHBO examen.
Het Oranje Kruis:
T.b.v. het examen en het geldig houden van het diploma worden de volgende gegevens verstrekt:
Naam, voorletter(s), geboortedatum.
Website:
Voor iedereen zichtbaar:
Naam, voornaam en functie van alle bestuursleden.
Naam en voornaam van de instructeurs EHBO, Lotus slachtoffers, contactpersonen en leden
commissies, ere-voorzitter, ere-leden en leden van verdiensten.
Contactgegevens:
Secretariaat: naam, adres, telefoonnummer, mailadres.
Evenementbeheerder: naam, telefoonnummer en mailadres
Ledenadministratie : naam, telefoonnummer en mailadres.
Foto’s van lessen c.q. oefeningen
Facebook:
Publicaties van evenementen, lessen, oefeningen en foto’s.

Beleid t.a.v. publicatie Foto’s
Bij EHBO activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden van deelnemers. Deze foto’s kunnen eventueel
gebruikt worden op de website en op Facebook.
Leden wordt gevraagd schriftelijk toe te stemmen met het publiceren van foto’s op de website of
Facebook.

Beveiliging.
De vereniging heeft technische en organisatorisch maatregelen genomen om persoonlijke gegevens
te beschermen tegen verlies of welke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij
ervoor dat de persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor leden die daar vanuit hun functie
toe bevoegd zijn en dat wij de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze
verkregen zijn.

Cookies of vergelijkbare technieken.
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken voor het verzamelen van informatie.

Rechten omtrent Uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Een verzoek
tot inzage en/of wijziging van Uw persoonsgegevens kunt U richten tot de secretaris van de
vereniging.
Tegen het gebruik van persoonsgegevens kunt U bezwaar maken, indien deze gegevens worden
gebruikt voor andere doeleinden dan het lidmaatschap of voor het nakomen van wettelijke
verplichtingen.

Klachten of vragen.
Mocht U klachten of vragen hebben over de verwerking van U persoonsgegevens, neem dan contact
op met de secretaris.

Wijzigingen.
Onderhavig privacy beleid kan worden gewijzigd.
De actuele versie kan worden ingezien op onze website.
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