EHBO-vereniging
“Tot nut van ieder”
Nuth – Wijnandsrade - Vaesrade

KENNISGEVING AAN LEDEN VAN DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
VOLGENS ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING – AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van
kracht. Een verordening die door Europese Commissie is geïnitieerd en van toepassing is voor alle
bedrijven, instanties en verenigingen. De verordening is gericht op het beschermen en, zoveel als
mogelijk, voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonlijke gegevens. Deze
verordening is ook van toepassing voor onze E.H.B.O. Vereniging ‘tot nut van ieder’.
Als bestuur van de E.H.B.O. Vereniging bewaren en bewerken we de volgende gegevens van onze leden:
• Naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum;
• Bankgegevens;
• Diplomanummer;
• Foto’s gemaakt tijdens activiteiten, na toestemming.
E.H.B.O. Vereniging ‘tot nut van ieder’ is verantwoordelijk voor het beschermen van alle gegevens die
worden bijgehouden van het lid. De gegevens zullen “passend beveiligd” worden tegen ongeautoriseerde
toegang cq. gebruik.
Bovengenoemde gegevens worden door het bestuur van de E.H.B.O. Vereniging enkel als volgt en enkel
voor onderstaande doeleinden gebruikt:
• Contactgegevens voor het aankondigen van en uitnodigingen voor activiteiten;
• Contactgegevens, bankrekeningnummers worden adequaat beheerd (en beveiligd) door en zijn
enkel toegankelijk voor, het bestuur van de E.H.B.O. Vereniging
• Contactgegevens voor het verlengen van het E.H.B.O.-diploma;
• Bankgegevens enkel voor incasso van de jaarlijkse contributie en bijdrage voor deelname aan
activiteiten;
• Contactgegevens voor oproeping herhalingslessen “Hart voor Nuth”;
• Contactgegevens voor EHBO-vereniging Limburg;
• Contactgegevens voor “Het Oranje Kruis”;
• Contactgegevens voor Meeùs assurantiën B.V. betreffende de afgesloten verzekeringen door
EHBO-vereniging Limburg;
• Op het moment dat er aanvullende gegevens worden verzameld en vastgelegd, zal het bestuur de
leden hiervan op voorhand in kennis stellen en om toestemming vragen;
• Geen van deze gegevens zal worden gedeeld met personen, bedrijven, instanties of instellingen,
zonder schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon of personen;
• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het bestuur deze niet langer registreren dan wel
verwijderen;
• Na verhuizing verstrekken wij op verzoek van het vertrekkend lid de gegevens aan collega
vereniging.
Het bestuur vertrouwt erop dat de leden van de E.H.B.O. Vereniging instemmen met de voornoemde
wijze van verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming geldt zolang lidmaatschap van kracht is
en voor een periode van 12 maanden na beëindiging ervan of wettelijk is voorgeschreven.

