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Privacy statement EHBO afdeling Willemstad 

 

EHBO afdeling Willemstad verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk  

en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste  

vragen over de verwerking van persoonsgegevens door EHBO afdeling Willemstad. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd.  

Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we  

over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 

geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en 

video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

 

Van wie verwerkt EHBO afdeling Willemstad persoonsgegevens?  

EHBO afdeling Willemstad verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen 

krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

      • Leden van EHBO afdeling Willemstad. 

      • Instructeurs, Lotussen van EHBO afdeling Willemstad. 

      • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen  krijgen of hebben   

        Gehad. 

 

Gegevensmatrix 

De volgende gegevens worden door EHBO afdeling Willemstad opgeslagen. 
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Basisgegevens      

Voornaam  X X  X  

Voorletters X X X 

Achternaam X X X 

Adres, postcode, 

woonplaats 
X X X 

Telefoonnummer X X  

E-mailadres X X  

Diplomanummer X X X 

Geboortedatum X X  X  

Financieel     
 

Facturen   x  
 

IBAN nummer  X 
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Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?   

Het dagelijks bestuur van EHBO afdeling Willemstad verwerken persoonsgegevens in een data base dat wordt opgeslagen 

in oa. Excel en de Rabobank, daarnaast geven wij de gegevens door aan de Koninklijke Ehbo Bond aangezien zij de diploma’s 

verstrekken. Presentielijsten en Ledenlijsten worden ook bewaard in een Ordner in een afgesloten kast bij de Secretar is. 

 

Excel 

Excel wordt gebruikt om ledenlijsten en presentielijsten in bij te houden door de Secretaris. 

Excel wordt ook gebruikt door de penningmeester voor het bijhouden van de administratie ,  

Beide pc’s zijn beveiligd met een wachtwoord. 

  

Rabobank 

Via de Rabobank wordt ons betalingsverkeer geregeld. Dit systeem is beveiligd d.m.v. het gebruik van een Rondom Reader.  

 

Waarvoor verwerkt EHBO afdeling Willemstad persoonsgegevens?  

Als je lid wilt worden van EHBO afdeling Willemstad of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we 

persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor 

je verzekering, verlengen of aanvragen van een geldig EHBO diploma. 

 

Als je eenmaal lid of relatie van EHBO afdeling Willemstad bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je 

naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap en 

gerelateerde zaken.  

 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden of het voorzien van informatie. Bijvoorbeeld om je te 

informeren over nieuwe activiteiten.  

 

Wil je niet langer benaderd worden door onze vereniging?  

Dan kun je dit aangeven door een e-mail aan ons te versturen of door uw incasso schriftelijk stop te zetten via het adres 

van onze secretaris. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning 

van administratieve processen rondom de contributie e.d. 

 

Verwerkt EHBO afdeling Willemstad ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische 

gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken deze gegevens niet.  

 

Hoe gaat EHBO afdeling Willemstad met mijn persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de 

vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.  

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

Alleen het bestuur van EHBO afdeling Willemstad.  

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen EHBO afdeling Willemstad.  

EHBO afdeling Willemstad mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Uitwisseling vindt alleen plaats binnen het 

bestuur en in sommige gevallen binnen de groep leden. 

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard. Daarnaast is het voor het 

bestuur met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze 

gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 
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Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is EHBO afdeling Willemstad gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 

regelgeving.  

 

Kan ik zien welke gegevens EHBO afdeling Willemstad van mij verwerkt?  

Op verzoek kan de betreffende persoon inzicht krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens.  

 

Datalekken 

Uiteraard doet EHBO afdeling Willemstad er alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen 

van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben te laten vallen. Gebeurt dit w el, dan spreken we over 

een datalek. In artikel 34a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is sinds 1 januari 2016 geregeld dat als er een 

datalek plaats vindt dit gemeld moet worden. Er wordt hier echter met klemtoon gesproken over het lekken van 

persoonsgegevens als gevolg van beveiligingsproblemen. Deze datalekken moeten – als ze voldoende ernstig zijn- onverwijld 

worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, http//datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl .  

 

Procedure datalekken herkennen  

Een datalek kan op verschillende manieren herkend worden. Over het algemeen zal het een melding zijn van  

de Rabobank dat er een manier is om buiten de beveiliging om data op te vragen die niet publiek beschikbaar zou mogen 

zijn. Daarnaast zou het kunnen zijn dat een computer word gehackt of gestolen. Dit houdt echter nog niet in dat deze 

kwetsbaarheid gebruikt is door derden.  

 

Procedure datalekken communiceren  

Aan de toezichthouder  

Zodra er een datalek is geconstateerd zal binnen 72 uur dit gemeld moeten worden bij de toezichthouder. De melding 

hieraan bevat tenminste:  

     • De aard van de inbreuk  

     • De instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen  

     • De aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken  

     • Een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de  

        verwerking van de persoonsgegevens  

     • De maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen. 

 

Aan het lid  

Nadat er een datalek heeft plaatsgevonden en het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige gevolgen zal hebben voor de 

persoonlijke levenssfeer van het betrokken lid, dient dit lid een melding te ontvangen. In deze melding zal tenminste de 

aard van de inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen 

maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken bevatten.  

 

 

Misbruik van persoonlijke gegevens  

Misbruik voorkomen  

Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden op een andere manier dan is toegestaan volgens wet en beleid, dan is er 

sprake van ongeoorloofd gebruik. Het ongeoorloofd gebruik kan onopzettelijk zijn, omdat men niet op de hoogte is van de 

regels. Er kan ook sprake zijn van opzet. In het kader van dit beleid verstaan we onder het begrip ‘misbruik’ zowel 

opzettelijk als onopzettelijk ongeoorloofd gebruik. Misbruik kan leiden tot schade aan personen of de organisatie.  

 

We spreken over misbruik, wanneer: 

• Een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken.  

• Een in principe gerechtigd persoon de gegevens gebruikt voor een ander doel dat (hem) is toegestaan.  

• Gegevens gebruikt worden die niet geregistreerd of gebruikt mogen worden.  

 

Om misbruik te voorkomen is het belangrijk dat een aantal maatregelen getroffen worden. Zo is het belangrijk om beleid 

op het gebied van privacy en persoonsgegevens te hebben, afspraken te maken en dit ook duidelijk te communiceren. 
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Duidelijkheid over goed gebruik van gegevens voorkomt in ieder geval onopzettelijk misbruik. Naast beleid en communicatie 

daarover gebruikt EHBO afdeling Willemstad een aantal hulpmiddelen om misbruik te voorkomen.  

 

 

Controle  

In onze ledenadministratie kan alleen het dagelijks bestuur bij de gegevens. Alleen in bepaalde functies kun je verder 

kijken dan de standaard naw gegevens. 

 

Integriteits- en geheimhoudingsverklaringen  

Personen die breed toegang hebben tot gegevens moeten bij het begin van hun taak een integriteit en geheimhouding in 

acht houden..  

 

Misbruik melden  

Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens binnen EHBO afdeling 

Willemstad, dient dit gemeld te worden bij het dagelijks bestuur, zodat er waar nodig maatregelen getroffen kunnen 

worden.  

 

Maatregelen  

Misbruik van gegevens zal – afhankelijk van de ernst - aanleiding geven tot een van de volgende maatregelen: waarschuwing, 

ontzeggen toegang tot gegevens, beëindigen functie of taak en eventueel zelfs einde lidmaatschap of dienstverband. Er zal 

daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik voorkomen kan worden.  

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door EHBO afdeling Willemstad kun je terecht bij het 

dagelijks bestuur. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met EHBO afdeling Willemstad via info@ehbowillemstad.nl  

 

Van elke melding zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling het nodige contact 

onderhouden met degene die contact met ons heeft opgenomen. Bij elke melding zullen we proberen te achterhalen: - 

• Waar de gebruikte gegevens vandaan komen  

• Wat er met de gegevens is gebeurd  

• Wie er betrokken is  

• Of er schade is ontstaan en hoe die zoveel mogelijk te herstellen is  

• Of er stappen nodig zijn om herhaling te voorkomen 

 

Wijzigingen privacybeleid  

EHBO afdeling Willemstad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit 

privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.ehbowillemstad.nl 

mailto:info@ehbowillemstad.nl

