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Privacybeleid 

KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord is verantwoordelijk voor verzameling, 
opslag en gebruik van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. 
Deze verklaring is in lijn met het privacy-beleid van de Koninklijke Vereniging EHBO 
(https://koninklijke-ehbo.nl/?page_id=834). 
 

Welke persoonsgegevens? 
KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord verzamelt, slaat op en gebruikt de 
gegevens van personen die (1) lid zijn van de vereniging, (2) in opleiding zijn bij de 
vereniging voor enig EHBO-diploma en/of -certificaat en (3) contactpersoon zijn van 
instellingen aan welke de vereniging EHBO-diensten verleent of EHBO-opleidingen 
geeft.  

De persoonsgegevens betreffen voor categorie (1): voor- en achternaam / 
geboortedatum / geslacht (m/v/o) / adresgegevens / telefoonnummer en E-mailadres 
/ IBAN / diplomanummer, examendatum en verlengdatum. Voor de categorieën (2) 
en (3) worden voornaam (resp. voorletters) en achternaam / telefoonnummer en E-
mailadres opgeslagen. 

De doelen waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en 
gebruikt 
KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord gebruikt de persoonsgegevens welke zij in 
beheer heeft voor: (a) de informatie aan en communicatie met leden en personen 
welke in opleiding zijn bij de vereniging over de opleidingen die de vereniging biedt, 
(b) informatie aan en communicatie met instellingen aan welke de vereniging EHBO-
diensten verleent en (c) voor het voldoen aan het verzoek om persoonsgegevens 
van de KNV EHBO. 

KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord stelt in geen geval persoonsgegevens 
welke zij opslaat ter beschikking aan derden, tenzij op verzoek van de persoon wie 
de gegevens betreffen. 
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Beveiliging persoonsgegevens 
De opslag van persoonsgegevens door de KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord 
geschiedt digitaal op de portal van landelijk KNV EHBO. De gegevens van de 
afdeling zijn alleen toegankelijk door de aangemelde bestuursleden van de afdeling 
en de beheerder van landelijk KNV EHBO. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
met de secretaris van de afdeling (ehbo.terbreggeommoord@gmail.com).  

Toestemming en toegang 
KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord vraagt nadrukkelijk toestemming voor 
opslag en gebruik van persoonsgegevens aan personen zoals hierboven genoemd. 
Ieder van deze personen kan te allen tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens 
die van hem of haar worden beheerd door het bestuur van de afdeling daarom te 
vragen. Het bestuur van de KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord kan bij een 
verzoek om inzage om identificatie vragen. 

De termijn waarop persoonsgegevens worden opgeslagen 
KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord slaat persoonsgegevens op tijdens het 
lidmaatschap van, of gedurende de relatie in het kader van een opleiding of 
dienstverlening met, de betreffende persoon. Bij beëindiging van het lidmaatschap of 
de relatie worden de persoonsgegevens voor een termijn van 7 jaar bewaard, 
uitsluitend voor specifieke doeleinden als uitnodigingen voor bijzondere 
bijeenkomsten, tenzij de betreffende persoon daar bezwaar tegen maakt.  

Gegevens aanpassen of verwijderen 
Elk persoon zoals hierboven genoemd heeft het recht om zijn persoonsgegevens te 
laten corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen. Dit kan tot gevolg 
hebben dat het lidmaatschap van de vereniging van de betreffende persoon of een 
relatie in het kader van een opleiding of dienstverlening wordt beëindigd. 

Beeldmateriaal 
KNV EHBO afdeling Terbregge-Ommoord verzamelt en gebruikt beeldmateriaal dat 
gemaakt is tijdens opleidingen en dienstverlening voor publicitaire doeleinden. Aan 
personen die herkenbaar voorkomen op dit beeldmateriaal wordt voor gebruik 
toestemming gevraagd. 
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