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Privacyverklaring 
 

KNV EHBO afdeling Arnhem Presikhaaf, statutair gevestigd te Arnhem en kantoor houdend te 

Arnhem, Wim Sonneveldstraat 16 (6836 MC), hierna genoemd "de vereniging", verwerkt 

persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.  

 

Contactgegevens 
 

KNV EHBO afdeling Arnhem Presikhaaf 

Wim Sonneveldstraat 16 

6836 MC  Arnhem 

www.ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 

secretariaat@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 

 

De voorzitter van de vereniging is de Functionaris Gegevensbescherming van de vereniging. De 

voorzitter kan worden bereikt via het email adres:  

voorzitter@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 

 

Verwerkte persoonsgegevens 
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of 

omdat u deze aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een opsomming van de persoons-gegevens 

die de vereniging verwerkt. 

 

• Voornaam, achternaam en roepnaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummers 

• Emailadres 

• Diplomanummer en examendatum 

 

Deze gegevens zijn beschikbaar voor de bestuursleden van de vereniging om hun bestuurstaken 

te kunnen vervullen. 

De vereniging verstrekt geen gegevens aan derden, met de volgende uitzonderingen: 

 

Er bestaat een wettelijke grondslag waardoor de vereniging verplicht is de gegevens te 

verstrekken. 

 

http://www.ehbo-arnhem-presikhaaf.nl/
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Aan het Oranje Kruis worden de gegevens verstrekt die nodig zijn voor het aanvragen van 

examens, het aanvragen en het verlengen van diploma's. Het privacyreglement van het Oranje 

Kruis vindt u op de website www.oranjekruis.nl 

 

Met de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Het privacyreglement van de KNV EHBO 

vindt u op de website www.koninklijke-ehbo.nl 

 

Verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 

De vereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

De vereniging heeft niet de intentie om zonder toestemming van ouders of voogd gegevens te 

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ze kan echter niet controleren of 

een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar. De vereniging raadt ouders dan ook aan toe 

te zien op de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over 

kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de 

vereniging zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeeft verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl. 

 

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens 

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van uw betaling 

• Aanvragen van examens en diploma's 

• U informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

• U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• U informeren over werkzaamheden of evenementen die door of namens de vereniging 

worden georganiseerd. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

De vereniging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken 

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Opslag van persoonsgegevens 

Opslagtermijn 

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en uitsluitend voor 

de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 

jaar, na uitschrijving bij de vereniging. 

 

Cookies en vergelijkbare technieken 

De vereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
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Beveiliging 

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 

voorzitter@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 

 

Uw rechten 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 

verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door KNV EHBO afdeling Arnhem Presikhaaf. 

U heeft recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om 

de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een 

andere, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 

van uw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 

U heeft de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens door de vereniging bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

