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V1.1 – 1 september 2018

Wie is EHBO Born?
Onder EHBO Born wordt verstaan Katholieke E.H.B.O. Vereniging Born, gevestigd op de
Beethovenstraat 10, 6137 PZ in Sittard, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 40187731.

EHBO Born en uw gegevens
EHBO Born hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw
gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
Wij kunnen indien nodig dit privacy protocol aanpassen. Op onze website
(www.ehboborn.nl) vindt u altijd de meest recente informatie.
In dit privacy protocol zijn de regels beschreven over het vastleggen van de gegevens
van cursisten en leden van EHBO Born en voor welke doeleinden deze gegevens door het
bestuur van de EHBO Born worden gebruikt.
EHBO Born is verantwoordelijk voor het beschermen van alle gegevens die worden
bijgehouden van cursisten en leden. De gegevens zullen “passend beveiligd” worden
tegen ongeautoriseerde toegang c.q. gebruik.
Gegevens van de cursisten en leden van EHBO Born zullen door de vereniging niet
worden verstrekt aan derden (behalve met de instanties genoemd in dit protocol).
Wij delen beperkte gegevens met EHBO Limburg voor het afsluiten van een beperkte
aansprakelijkheid verzekering en met Het Oranje Kruis voor het aanvragen van
hercertificering.

Leden:
Natuurlijke personen zijn lid indien ze voldaan hebben aan de Statuten en het
Huishoudelijke Reglement van EHBO Born.

Cursisten:
Natuurlijke personen zijn cursist na aanmelding voor een door EHBO Born
georganiseerde opleiding.

Bestuursleden:
Bestuursleden zijn leden die gekozen zijn op de Algemene Ledenvergadering door de
leden van EHBO Born.
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Functionaris gegevensbescherming
Als vereniging zijn we vrijgesteld van een dergelijke functionaris.
Echter, zoals hieronder omschreven zullen de verschillende bestuursleden conform dit
privacy protocol met uw gegevens omgaan en het alleen maar gebruiken voor hun
specifieke taak en doeleinden.

Van cursisten worden de volgende gegevens
gevraagd/verzameld en vastgelegd:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email adres
Telefoonnummer / mobiele telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht
Aanwezigheid opleidingslessen

Van leden worden de volgende gegevens gevraagd/verzameld
en vastgelegd:
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email adres
Telefoonnummer / mobiele telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht

18
19
20
21
22
23

Diplomanummer
Datum examen (diploma)
Datum aanvang lidmaatschap
Aanwezigheid herhalingslessen
Verworven competenties
Deelname EHBO assistentie bij evenementen

Van aanvragers EHBO assistentie worden de volgende
gegevens gevraagd/verzameld en vastgelegd:
24
25
26
27
28
29

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email adres
Telefoonnummer / mobiele telefoonnummer
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Hoe worden uw gegevens verzameld?
De gegevens 1 t/m 8 worden aan EHBO Born verstrekt door de cursisten door middel van
het invullen van een aanmeldingsformulier opleidingscursus.
De gegevens 10 t/m 17 worden aan EHBO Born verstrekt door de leden door middel van
het invullen van een aanmeldingsformulier lidmaatschap.
De gegevens 18 t/m 19 door het Oranje Kruis bij behalen diploma.
De gegevens 9, 21 t/m 23 worden door het bestuur bijgehouden in de daarvoor
bestemde registers.
De gegevens 24 t/m 29 worden aan EHBO Born verstrekt door de aanvrager door middel
van het invullen van het aanvraagformulier EHBO assistentie.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?
Het bestuur gebruikt deze gegevens:
•

•
•
•
•
•
•

om de leden te informeren over wijzigingen in het algemeen, het uitnodigen voor
vergaderingen of lezingen, werving van vrijwilligers voor evenementen, de
inzetbevestiging voor EHBO assistentie, het informeren over actualiteiten van de
vereniging of genomen besluiten van het bestuur. (gegevens 10 t/m 17)
voor het innen van de contributies (gegevens 10 t/m 17).
voor het in samenwerking met de instructeur samenstellen van het programma
van de herhalingslessen (gegevens 21 t/m 22)
voor het verstrekken van bedankjes / attenties (gegevens 23)
voor het in samenwerking met de instructeur samenstellen van het programma
van de opleidingslessen en het aanvragen van het examen bij het Oranje Kruis
(gegevens 1 t/m 9)
voor het aanvragen van de hercertificering bij het Oranje Kruis (gegevens 18 t/m
22)
voor het bevestigen van de EHBO assistentie en de verdere operationele
afstemming aangaande het evenement (gegevens 24 t/m 29)

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en om EHBO Born te vragen uw
persoonsgegevens te corrigeren, beperken of verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om
overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van
uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u
deze te allen tijde intrekken.

Foto’s en video’s
Bij activiteiten van EHBO Born kunnen foto’s en video’s worden gemaakt van de
deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de website,
nieuwsbrief of facebookpagina. Voor de publicatie van de beeldmateriaal zal schriftelijke
toestemming gevraagd worden.
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Bewaartermijnen
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij dit door wettelijke regels
e.d. anders wordt bepaald.
Gegevens van cursisten worden bewaard tot maximaal 2 jaar na deelname aan het
examen.
Gegevens van leden worden bewaard tot maximaal 2 jaar na beëindigen van het
lidmaatschap.
Gegevens van aanvragers wordt 7 jaar bewaard als onderdeel van de financiële
administratie.

Data lek
Bij een eventuele data lek, zullen de leden en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72
uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. Indien blijkt, dat de gegevens die
zijn gelekt slecht geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, zal de
Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. In alle gevallen zal het
bestuur de betrokkenen informeren en zullen passende maatregelen worden getroffen
om dit in de toekomst te voorkomen.

Vragen of klachten?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Contactgegevens:
EHBO Born
Beethovenstraat 10
6137PZ Sittard
info@ehboborn.nl

Dit privacy protocol is vastgesteld door het bestuur op 22
augustus 2018 en treedt met terugwerkende kracht per 25 mei
2018 in werking.
(V1.1 -1-9-2018: correctie nummering gegevens)
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