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Privacy Reglement 

EHBO-Vereniging Sint Bernardus, te Haarlem 

EHBO-Vereniging Sint Bernardus hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat in ieder 
geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 
privacy reglement 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan Sint Bernardus zijn verstrekt. 

Als  EHBO-Vereniging Sint Bernardus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van dit privacy reglement, of in algemenere 
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via email-adres:  
info@ehbohaarlem.nl 

Verwerking persoonsgegevens door EHBO-Vereniging Sint Bernardus 

EHBO-Vereniging Sint Bernardus kan persoonsgegevens over jou verwerken ten behoeve 
van de volgende doeleinden: 

• om uw lidmaatschap te kunnen registreren en beheren (diploma’s, contributie, 
onderscheidingen, e.d.) 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van lessen, cursussen, 
ledenvergadering en overige uitnodigingen. 

• Om uw deelname aan lessen te registreren (competentielijsten) 
• Om U te informeren over postwerk en registreren van uw eventuele deelname 

hieraan. 
• Om bij lief en leed een kaart/attentie te kunnen sturen. 
• Om snel contact op te kunnen nemen bij wijziging van lessen of postwerk. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende gegevens van u gevraagd c.q. 
verwerkt worden: 

• Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam) 
• geslacht 
• geboortedatum 
• correspondentie adres 
• e-mail adres 
• telefoonnummer 
• inschrijfdatum lidmaatschap, diplomanummer en geldigheidsduur diploma 
• Betaalgegevens, voor het legitimeren van je lidmaatschap. Wanneer je voor postwerk 

of het geven van lessen een vergoeding ontvangt, je bankrekeningnummer 
• Als u via een organisatie lid bent van de vereniging, de naam van de organisatie 
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Delen met derden 

EHBO-Vereniging Sint Bernardus zal persoonsgegevens van leden NIET delen met derden 
of eigen leden. Uitzonderingen hierop zijn: 

• Bestuursleden die de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun 
bestuurstaak 

• Nationale bond EHBO en het Oranje Kruis die bepaalde gegevens nodig hebben voor 
de ledenadministratie en verstrekking van diploma’s. EHBO-Vereniging Sint 
Bernardus is niet verantwoordelijk voor het beheer van deze gegevens bij deze 
partijen, hiervoor verwijzen wij naar de privacy verklaring van de Nationale bond 
EHBO en het Oranje Kruis. 

• Partij waar een lid postwerk voor gaat verrichten. De namen van de leden die 
postwerk gaan verrichten worden doorgegeven aan deze partij. Het is aan het lid om 
tijdens het postwerk wel of niet meer gegevens uit te wisselen (zoals een mobiel 
telefoonnummer). 

• Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal EHBO-Vereniging Sint 
Bernardus de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van 
relevante wet- en regelgeving. 

Wanneer in de toekomst er noodzaak is om zekere persoonsgegevens aan derden te 
verstrekken zal dit eerst worden afgestemd met de leden. 

Website en gebruik Cookies 
EHBO-Vereniging Sint Bernardus maakt op zijn website gebruik van zogeheten functionele 
cookies, die benodigd zijn voor een goede werking van website.  Een cookie is een klein 
tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw 
computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens 
als je de Website bezoekt.  

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande 
gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat 
bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen. 

Links naar andere websites 
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. 
EHBO-Vereniging Sint Bernardus draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van 
jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de 
betreffende website die je bezoekt. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

EHBO-Vereniging Sint Bernardus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is 
om de doelen te realiseren, waarvoor EHBO-Vereniging Sint Bernardus jouw 
persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en 
betalingen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt één (1) jaar dan wel één (1) 
jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.  
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt EHBO-Vereniging Sint Bernardus je 
persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ehbohaarlem.nl. EHBO-

Vereniging Sint Bernardus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, 
schriftelijk op jouw verzoek reageren. 
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Beveiliging 

EHBO-Vereniging Sint Bernardus neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. EHBO-Vereniging 
Sint Bernardus heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden 
toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. 

Enkele maatregelen die het bestuur heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen: 

• De gegevens staan uitsluitend op een PC (van een bestuurslid) die beveiligd is 
middels een gebruikersnaam en password 

• Uitwisseling van bestanden tussen bestuursleden gebeurt via een encrypted opslag 
medium (flash disk) 

• Leden van het dagelijks bestuur hebben ieder zo’n encrypted opslag medium dat 
gelijk gebruikt wordt als onderlinge backup 

 
Voor de dagelijkse administratie heeft de penningmeester een papieren archief voor 
verwerking van de betalingen (bank afschriften, facturen, e.d.) welke ook gebruikt wordt door 
de kascontrole commissie voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Controle 
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen 
hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door EHBO-Vereniging Sint Bernardus of als 
je meer informatie wenst over de beveiliging van de door EHBO-Vereniging Sint Bernardus 
verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met EHBO-Vereniging Sint Bernardus 
via info@ehbohaarlem.nl. 

Ehbohaarlem.nl is een website van EHBO-Vereniging Sint Bernardus. EHBO-Vereniging Sint 
Bernardus is als volgt te bereiken: 
Adres: J. van Campenstraat 25, 2101 VJ  Heemstede  
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 40594323  
Telefoon: 023-5478055  
E-mailadres: info@ehbohaarlem.nl 
 
Klachten 
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door EHBO-
Vereniging Sint Bernardus, verzoekt EHBO-Vereniging Sint Bernardus je om zo snel 
mogelijk contact met EHBO-Vereniging Sint Bernardus op te nemen via info@ehbohaarlem.nl. 
EHBO-Vereniging Sint Bernardus zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet 
eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk 
voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Wijzigingen 

EHBO-Vereniging Sint Bernardus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in het privacy reglement. Lees daarom regelmatig het privacy reglement voor een update. 

 

Haarlem, mei 2018 
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