Geacht Lid van EHBO-vereniging Bunnik-Odijk,
Om te voldoen aan de wet AVG, ingaande per 25 mei 2018, is kritisch gekeken naar de bij ons
bekende persoonsgegevens van u als lid.
Mocht de afkorting AVG u niet geheel bekend zijn dan hebben we onderaan dit bericht een link
voor extra informatie geplaatst.
* bij het lidmaatschap van onze vereniging hebben wij van u als lid de volgende persoonsgegevens
in het DLA:
Voornaam
Achternaam (incl. gehuwde naam indien van toepassing)
Adres mbt facturatie (indien een bedrijf de factuur voldoet registreren wij ook van dat bedrijf het
adres.)
Geboortedatum
Emailadres
Het Oranje Kruis certificaatnummer
* tijdens een herhalingsbijeenkomst hebben wij deze gegevens alleen nodig voor uw competenties
en (her)registratie bij Het Oranje Kruis en de Landelijke EHBO.
* tijdens een herhalingsbijeenkomst levert u uw aantekenkaart in. Die kaart is alleen voor uw eigen
administratie. Wij verzekeren u, bij deze, dat hiermee alleen controle plaatsvind op de naam en
aanwezigheid van de persoon en verder geen gegevens worden bekeken, gefotografeerd of
genoteerd. (Ook zonder kaart registreren wij uw aanwezigheid in het herhalings-schrift, dit schrift
ligt achter slot en grendel, is niet toegankelijk voor anderen.)
* onze instructeurs zijn bekend met deze werkwijze.
* wij nemen tijdens een herhalingsbijeenkomst met enige regelmaat foto’s of filmmateriaal van de
deelnemers en die bijeenkomst voor publicatie in ons boekje of de krant. Mocht u dit niet willen dan
vernemen wij dat graag van u per een reactie op dit bericht en zullen daar rekening mee houden.
* indien u zich op een bepaald moment zou willen uitschrijven bij onze vereniging dan staat u na 1
jaar niet langer bij ons geregistreerd en bent u per definitie ‘vergeten’.
Wij hopen u hiermee voldoende informatie over onze werkwijze en voornamelijk de veiligheid van
uw gegevens als lid te hebben verstrekt.
Mocht dit evt. vervolgvragen oproepen dan vernemen we die graag van u.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Julius van der Horst
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/
algemene-informatie-avg
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Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen
mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de
verwerking van hun gegevens.

