Privacybeleid
EHBO-vereniging Noordwolde Fr.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die EHBO-vereniging
Noordwolde verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van de vereniging, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: bestuur EHBOvereniging Noordwolde, contactpersoon: secretaris Patricia Kruijt. Zij is bereikbaar per
post op Zuiderweg 64, 8391 KH Noordwolde, per telefoon op 0561-475657 of per mail
via secretaris@ehbonoordwolde.nl.
2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel?
2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a. voorna(a)m(en), voorletters en achterna(a)m(en)
b. adresgegevens
c. telefoonnummer(s)
d. e-mailadressen
e. data van lidmaatschap en verlengingen
f. bankrekeningnummer
2.2. De vereniging verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
a. Je naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor contact over
het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, nieuwe informatie over de
vereniging, deelname aan evenementen, voor de verstrekking van de door jou
aangevraagde informatie of het afhandelen van de door jou verkregen informatie.
b. Je data van lidmaatschap en verlengingen worden gebruikt om inzicht te verschaffen
in de geldigheid van je diploma, eventuele jubilea in kaart te brengen en om de
verlengingen van dit diploma te kunnen aanvragen.
c. Je bankrekeningnummer wordt gebruikt in de registratie van de betalingen van de
contributie en / of zaterdagdeelname.
3. Bewaartermijnen
De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je
lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. De in sub 2.1.
genoemde gegevens zullen bij beëindigen van het lidmaatschap binnen een jaar worden
verwijderd uit onze administratie.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen, te weten:
-binnen het bestuur heeft alleen het secretariaat en de penningmeester toegang tot de
persoonsgegevens
-het bestuur hanteert slechts één e-mailadres voor de correspondentie, zodat de
persoonsgegevens op slechts één plaats terechtkomen
-het bestuur heeft de eigen computer, waarop de persoonsgegevens van de leden
staan, beveiligd met kwalitatieve beveiligingssoftware en wachtwoord
5. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via het gele boekje
bekend gemaakt. De recentste versie van het privacybeleid is zichtbaar op de website
van de vereniging.

