EHBO-vereniging St. Vincentius
De Kwakel
t.a.v. Secretaris EHBO, Hoofdweg 33, 1424 PC De Kwakel
e-mail: Secretaris@ehbo-de-kwakel.com

Op 25 mei 2018 is de A.V.G. Privacy Wet aangenomen en dat heeft tot gevolg gehad dat
EHBO-vereniging St. Vincentius haar totale administratie heeft moeten nazien inclusief
alle opgeslagen gedigitaliseerde informatie. Het bestuur heeft met gebruikmaking van
informatie van de Nationale Bond voor EHBO een eigen Privacy reglement gemaakt. Dit
Privacy reglement geld voor alle leden van EHBO-vereniging St. Vincentius.
Volgens de nieuwe wetgeving moeten wij toestemming hebben van ieder lid van EHBO
vereniging St. Vincentius, voor het opslaan, verwerken, gebruiken van persoonlijke
informatie. Hiervoor is dit formulier bedoelt. De leden die het hebben ingevuld tijdens de
Algemene Leden Vergadering op 08-10-2018, hoeven dit niet meer in te vullen.
Om het formulier in te vullen en te ondertekenen zal het eerst geprint moeten worden.
Na het invullen en ondertekenen kun je het per post of e-mail naar ons secretariaat
sturen, maar je kunt het ook afgeven op de eerst komende lesavond.

voornaam
Achternaam
Adres + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon nummer
Mobiele Telefoon nummer
Emailadres
Bankrekeningnummer
Ondergetekende is zich er van bewust dat het opnemen, verwerken, opslaan van de
persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de ledenadministratie van EHBO vereniging
St. Vincentius.
Wij wijzen erop dat als je niet akkoord gaat met het eerste punt uit de persoonlijke
gegevens voor het opnemen, verwerken en opslaan van jouw persoonlijke gegevens
t.b.v. de administratie van EHBO vereniging St. Vincentius je verwijdert wordt uit de
administratie en dat je dan automatisch bent uitgeschreven als lid van de vereniging.

□

Ondergetekende verklaart het privacy reglement te hebben gelezen en gaat akkoord
met de inhoud.
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EHBO-vereniging St. Vincentius
De Kwakel
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Persoonlijke gegevens:
Middels het aanvinken geeft ondergetekende toestemming voor

□

het opnemen, verwerken, opslaan en gebruiken van bovengenoemde
persoonsgegevens in de ledenadministratie van de EHBO-vereniging (artikel 2 van het
Privacyreglement van EHBO-vereniging St. Vincentius).

□

het opnemen, verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de
online ledenadministratie van de Nationale Bond voor EHBO en de online administratie
van het Oranje Kruis (artikel 2 van het Privacyreglement van EHBO-vereniging St.
Vincentius).
WhatsApp, Beeld en geluidsmateriaal
Middels het aanvinken geeft ondergetekende toestemming voor

□

het gebruik van het beeldmateriaal waarop ik zichtbaar in beeld en/of duidelijk
hoorbaar ben (artikel 8 van het Privacyreglement van EHBO-vereniging St. Vincentius).

□

het gebruik van mijn mobiele nummer om aan ondergetekende WhatsApp berichten
te versturen door EHBO-vereniging St. Vincentius.

Ondergetekende heeft ten alle tijde het recht om schriftelijk de gegeven toestemmingen
in te trekken.
Ondertekening:
Plaats, ................................................ Datum, ......................................................

Naam, ................................................. Handtekening, ...........................................

einde formulier
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