PRIVACY VERKLARING

De door de afdeling De Bilt-Bilthoven van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij
Ongelukken (KNV EHBO) verzamelde gegevens van de cursisten c.q. leden, zijnde: naam, adres,
postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, worden uitsluitend gebruikt
voor inschrijving voor het examen/diploma, contact met de leden ten behoeve van de lessen en de
jaarvergadering en eventueel contact in verband met hulpverlening.
Deze gegevens worden geregistreerd in de ledenlijst (Excel-bestand) van de afdeling zelf en in de
ledenadministratie van de KNV EHBO.
Onze eigen ledenlijst is inzichtelijk voor het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) en is beveiligd met een wachtwoord.
De ledenadministratie van de KNV EHBO is alleen volledig inzichtelijk voor het dagelijks bestuur van
onze afdeling. Hogere kaders van de KNV EHBO (bestuurders van District en Landelijk) kunnen alleen
diplomanummer, naam en geboortedatum zien.
Ten behoeve van de presentielijst van de lessen worden naam, lidmaatschapsnummer en
e-mailadres gebruikt (inzage: dagelijks bestuur en instructeur). Ook deze lijst is beveiligd met een
wachtwoord.
De e-mailadressen worden tevens opgeslagen in de adresboeken van de mailboxen (info,
penningmeester en voorzitter) van de vereniging ten behoeve van communicatie met de leden.
Ten behoeve van een soepel verlopende assistentie kunnen, na akkoord met deze verklaring,
telefoonnummer en/of e-mailadres van de assisterende leden gedeeld worden met de organisator of
contactpersoon van het betreffende evenement.
Foto’s van de leden gemaakt tijdens de lessen, worden uitsluitend met toestemming van de leden op
de website geplaatst. Dit geldt ook voor foto’s voor de krant (bijvoorbeeld van de geslaagden na het
examen en de diploma-uitreiking op de jaarvergadering).
Opgeslagen foto’s worden niet aan de NAW-gegevens gekoppeld.
Gegevens van uitgeschreven leden of cursisten worden bewaard tot de eerstvolgende
diplomaverlenging en daarna verwijderd uit de ledenadministratie. E-mailadressen worden per direct
uit de adresboeken verwijderd.
Ondergetekende is akkoord met bovengenoemde verklaring:
Naam:

Handtekening:

Datum:

