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De Privacy Policy EHBO vereniging Stolwijk 
 

 

 

 

Reikwijdte 
Deze Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website van EHBO vereniging Stolwijk, alle leden 

van EHBO vereniging Stolwijk en alle relaties van EHBO vereniging Stolwijk 

Gegevens 

Website  
EHBO vereniging Stolwijk gebruikt website statistieken en analyse tooling om het gebruik van de 

website te monitoren en optimaliseren. Gebruikte statistieken zijn enkel gekoppeld aan IP-adressen en 

derhalve met de middelen die EHBO vereniging Stolwijk ter beschikking staan niet te herleiden naar 

personen. Tevens wordt gebruik gemaakt van analyse cookies, deze zijn ten alle tijden door de 

bezoeker te wissen. 

 

Administratie 
Ten behoeve van de vereniging wordt een administratie bijgehouden van leden en relaties van EHBO 

vereniging Stolwijk.  

 

Binnen deze administratie worden de volgende gegevens bijgehouden: 

Persoonsgegeven 

Le
d

en
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er
s/
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at
ie
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o
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Naam x x x x 

Adres x x x x 

Telefoonnummer x x x   

E-mail x x x   

Geboortedatum x x     
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Diploma-nummer x x     

Aanvang lidmaatschap x       

Verleningsdatum 

diploma 
x 

      

Gevolgde 

herhalingslessen 
x 

      

Factuur x   x   

Donateursbedrag       x 

 

 

Doel registratie (waarom verzamelen we gegevens) 

• Contact met de leden van onze vereniging: mail, post en telefonisch. 
• Oproepen voor een inzet bij een EHBO evenement – scholing – braderie, etc. 
• Aanvragen van verlenging EHBO diploma’s. 
• Versturen van informatie over lessen, contactgegevens bestuur. 
• Aanvragen onderscheidingen voor jubilarissen. 
• De leden van het bestuur: wie waarvoor te benaderen is en op welke manier. 

 Interne bewerkers 

• Secretaris: Voeren van de ledenadministratie, contact met derden (zie verwerkers). 
• Penningmeester ten behoeve van facturen, contributie, donateurs. 
• Evenementen coördinator ten behoeven van uitnodiging aan leden (e-mail adressen), contact 

met evenement aanvrager (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) en indien evenement zich 
leent daartoe (na expliciete toestemming betreffende leden) mobiele telefoonnummers.  

Verwerkers (met wie delen we de gegevens) 

• Het Oranje Kruis: diplomanummer, naam, geboortedatum 

• EHBO Nederland (jubilaris aanvraag): Naam, geboortedatum, diplomanummer, 
inzet/bijzondere gegevens. 

• Facebook: gegevens EHBO vereniging, contact bestuur (e-mail) 

• Website: gegevens vereniging, contact bestuur, financieel jaarverslag + activiteitenverslag 

• Aanvrager Evenement: naam + evt telefoonnummer inzetploegen als evenement zich 
daarvoor leent, contact gegevens bestuur EHBO. 

• Gemeente: gegevens vereniging + contact gegevens bestuur. 
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• Kaderinstructeur: naam, geboortedatum, gegevens vereniging en contact bestuur + 
lotussen. 

Beveiliging 

• Secretaris: Eén enkel administratie die versleuteld is en dagelijks geback-upt wordt 
• Penningmeester, Evenementen coördinator: Extracten uit hoofdadministratie die tevens 

versleuteld zijn. 
• Het Oranje Kruis:  conform algemene voorwaarden Het Oranje Kruis 
• Mail/Facebook/Website vereniging (alleen algemene gegevens):  wachtwoord 

 

Disclaimer 

EHBO vereniging Stolwijk is gerechtigd zonder individuele melding naar de gebruikers de inhoud van de 

Privacy Policy te wijzigen. De actuele versie zal altijd op de website van EHBO vereniging Stolwijk 

gepubliceerd zijn.  

 

Versie mei 2018 

 


