PRIVACYVERKLARING

Informatieveiligheid en privacybescherming
Rotterdam-EHBO, gevestigd aan de Willem Smalthof 97, 3031 NM Rotterdam is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor persoonsgegevens- en privacy- gerelateerde vragen, of over het onderstaande, zijn wij te bereiken
op het e-mailadres secretaris@rotterdam-ehbo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens.
Voor uitvoering van uw lidmaatschap bij Rotterdam-EHBO hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij
verwerken uw persoonsgegevens, die doelgericht gevraagd zijn en door u zelf aan ons verstrekt zijn.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- NAW gegevens
- Geslacht
- E-mailadres
- Telefoonnummer(s)
- Geboortedatum
- EHBO diplomanummer
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het inschrijven als lid van Rotterdam-EHBO
- Het toesturen van de nieuwsbrief, lesrooster en factuur
- Het bewaken van de geldigheid Diploma Eerste Hulp
- Het aanvragen/vernieuwen Diploma Eerste Hulp
- Administratieve taken rondom het voldoen van cursusgelden
- Deelname aan Hulpverlening bij evenementen

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring
beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens inzien of corrigeren
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Rotterdam-EHBO verwerkt worden of als u daar
opmerkingen op hebt kunt u een mail sturen naar secretaris@rotterdam-ehbo.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, hebben wij bewijs nodig dat u
het bent die dit verzoek daadwerkelijk doet.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Strikt vanuit de wetgeving heeft
u ook het recht uw gegevens te laten verwijderen. Gezien de consequenties die dat zou hebben op uw
lidmaatschap is een dergelijk verzoek natuurlijk niet erg praktisch.
Verenigingsgebouw
Rotterdam EHBO
Willem Smalthof 97
3031 NM Rotterdam

Algemeen Bestuur
C.G.F. van Doorn, waarnemend voorzitter
E. van Tigchelhoven, secretaris
D.J. Hendriks, waarnemend penningmeester
Z.A. Ardon, 2e penningmeester, hoofd hulpverlening
A.H. Lans, accountant

Bankrekeningnummer:
NL57INGB0000101038
Kamer van Koophandel:
40341167
Fiscaal nummer:
3101381

Pagina 1 van 2

Correspondentieadres
E. van Tigchelhoven
Wilgenhoek 84 2906 AL
Capelle a/d IJssel
E-mail:
info@rotterdam-ehbo.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Rotterdam-EHBO deelt uw gegevens in principe niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
De persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en diplomanummer worden met Het Oranje Kruis
tweejaarlijks gecontroleerd voor hercertificering van diploma’s en certificaten.
Personen die zich vrijwillig hebben aangemeld bij de afdeling Hulpverlening worden per mail verzocht
voor een opgave van hun NAW- Diplomanummer- Telefoonnummer- en Bankgegevens. Indien er een
verzoek tot Hulpverlening binnenkomt van een evenement worden de vrijwilligers gevraagd naar hun
beschikbaarheid via mailcontact. Na overeenstemming met de beschikbare vrijwilliger wordt er per mail
de naam doorgegeven aan het contactpersoon van het betreffende evenement.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met secretaris@rotterdam-ehbo.nl.

Wat zijn datalekken en wat moet u ermee?
Een datalek is een situatie waarbij persoonsgegevens in handen vallen van iemand/organisatie die deze
niet zou mogen hebben. Mogelijke oorzaak is een beveiligingsprobleem. Dit kan zowel door menselijk
handelen als digitaal zijn ontstaan. Denk hierbij aan een rondslingerende USBstick of van een
deelnemerslijst bij een afdelingsbestuur, een Cyberaanval, een e-mail met de verkeerde geadresseerde,
maar ook gestolen hardware. Rotterdam-EHBO doet natuurlijk zijn best de privacy van alle betrokkenen
te beschermen maar kan dat niet alleen. Wees zelf ook bewust van u hoe u omgaat met gevoelige data
en meld het als zich mogelijk een datalek voordoet. Vraagt u uzelf af of iets wel of niet een datalek is?
Komt u informatie tegen waarvan u denkt dat u eigelijk niet hoort te zien? Of heeft u vragen over het
onderwerp datalekken? Schroom dan niet te mailen naar secretaris@rotterdam-ehbo.nl

Ons gebruik van cookies
De website van Rotterdam-EHBO kan technische en functionele cookies gebruiken. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dat kan echter
nadelige gevolgen hebben voor de verwerking van de website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij houden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen via onze
website www.rotterdam-ehbo.nl en de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
Deze Privacy en Cookieverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018, versie 001.
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