
Privacyverklaring van de KNV EHBO afdeling Boxtel 
 

KNV EHBO afdeling Boxtel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Wat zijn onze contactgegevens? 
Onze secretaris ledenadministratie is te bereiken via ledenadministratie@ehboboxtel.nl.  

Onze website vindt u op www.EHBOboxtel.nl.  

 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer 

(een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw 

voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens 

hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien 

als persoonsgegevens. 

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?  
De KNV EHBO afdeling Boxtel verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct 

of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld 

gegevens van:  

- Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap, een lidmaatschap hebben of ooit 

hebben gehad  

- Mensen die een rol vervullen binnen onze vereniging 

- Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee 

hebben, willen krijgen of hebben gehad 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voorletters, voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

- Diplomanummers, aanvullende diploma’s/certificaten 

- Examendata, verlengingsdata, lidmaatschapsdata, jubileadata 

- Rol binnen de vereniging, competenties 

- Aanwezigheid bij activiteiten, foto’s en video’s van activiteiten 

- Bedrijfsgegevens (indien uw werkgever de facturen betaalt): naam bedrijf en 

contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?  
Als u lid wilt worden van onze afdeling of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een 

andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp 

van uw gegevens kan de afdeling u op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld 

zorg dragen voor uw diploma en verzekering.  

Als u eenmaal lid of relatie van onze afdeling bent, dan willen we u goed van dienst zijn. 

De afdeling gebruikt uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te 

onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.  

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van processen rondom contributie, statistische analyses en 

hulpverleningen. 

 

mailto:ledenadministratie@ehboboxtel.nl
http://www.ehboboxtel.nl/


Verwerken wij ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken 

alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw 

toestemming of als u dat ons vraagt. U kunt hierbij denken aan een 

gezondheidsformulier dat wordt ingevuld als wij hulpverlenen op een evenement.  

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders 

of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 

ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij 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 wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 

ons op via ledenadministratie@ehboboxtel.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij 

persoonsgegevens? 
KNV EHBO afdeling Boxtel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verzenden van onze nieuwsbrieven 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 

- Het afhandelen van uw betaling 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- KNV EHBO afdeling Boxtel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier toe verplicht 

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze subsidieaanvragen.  

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
KNV EHBO afdeling Boxtel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 

volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Zolang u een relatie van ons bent 

bewaren wij uw gegevens. Bij of na eventuele opzegging kunt u op verzoek uw gegevens 

laten verwijderen. 

 

Nemen wij geautomatiseerde besluiten? 
KNV EHBO afdeling Boxtel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -

systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid) tussen zit.  

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden? 
KNV EHBO afdeling Boxtel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in 

onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KNV EHBO afdeling Boxtel 

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gebruiken wij cookies, of vergelijkbare technieken? 
De website van KNV EHBO afdeling Boxtel maakt gebruik van diverse cookies. Een cookie 

is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in 

de browser van uw computer, tablet of smartphone. KNV EHBO afdeling Boxtel gebruikt 

cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar 



behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 

cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 

optimaliseren.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies 

en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 

de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-

het-en-wat-doe-ik-ermee/. 

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 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 Boxtel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 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 ledenadministratie@ehboboxtel.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 

kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 

privacy.  

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

KNV EHBO afdeling Boxtel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat 

kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? 
KNV EHBO afdeling Boxtel 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 via ledenadministratie@ehboboxtel.nl. 

 

Wijzigingen privacy beleid  
De KNV EHBO afdeling Boxtel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 

in dit privacy beleid. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen.  

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 18-10-2019. 
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