STICHTING AED DE KWAKEL

Op 25 mei 2018 is de A.V.G privacy wetgeving aangenomen. Stichting AED De Kwakel
heeft hierdoor haar informatie moeten nakijken en deze inclusief de opgeslagen
informatie moeten classificeren. Dit heeft als gevolg dat wij een privacy reglement
hebben gemaakt welke geld voor alle vrijwilligers van stichting AED De Kwakel.
Verder hebben wij ook de publicatie van informatie bekeken en daaruit is het
onderstaande formulier uitgekomen welke door alle vrijwilligers moet worden ingevuld,
ondertekend en aan de secretaris van Stichting AED De Kwakel worden op gestuurd per
post of email, maar het formulier kan ook op de eerst komende oefenavond worden
overhandigd.

□

ik heb het privacy reglement gelezen en ga akkoord met de inhoud.

voornaam
Achternaam
Adres + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon nummer
Mobiele Telefoon nummer
Emailadres
Bankrekeningnummer
De noodzaak van jouw persoonlijke gegevens:
De ondergetekende is zich ervan bewust dat het opnemen, verwerken en opslaan van de
hierboven genoemde persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de registratie en
administratie als vrijwilliger van Stichting AED DE Kwakel en dat ondergetekende wordt
uitgeschreven indien deze niet akkoord gaat.
Hieronder staan een aantal keuze mogelijkheden waarvan de 2 omtrent de opname,
verwerken, gebruiken, opslag van persoonlijke gegevens verplicht zijn.
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Persoonlijke gegevens
Middels het aanvinken geeft ondergetekende toestemming voor

□

het opnemen, verwerken, gebruiken en opslaan van bovengenoemde

persoonsgegevens in de vrijwilligersadministratie van Stichting AED De Kwakel.

□

het opnemen, verwerken, gebruiken en opslaan van bovengenoemde

persoonsgegevens in de administratie van HartslagNu.
Beeld en geluidsmateriaal en WhatsApp
Middels het aanvinken geeft ondergetekende toestemming voor

□

het gebruik van het beeldmateriaal en geluidsmateriaal waarop ik zichtbaar in beeld

ben of duidelijk hoorbaar ben t.b.v. training en publicatie in lokale nieuwsmedia en
publicatie op de website van Stichting AED De Kwakel.

□

het gebruik van mijn mobiele nummer voor het gebruik van WhatsApp door Stichting

AED De Kwakel.
Verder zullen mijn persoonlijke gegevens niet worden verstrekt aan derden.
Indien mijn persoonlijke gegevens vertrekt moeten worden aan organisaties, instellingen
die niet genoemd zijn in het privacy reglement zal opnieuw toestemming worden
gevraagd.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat de toestemmingen ten alle tijde schriftelijk
weer kan worden ingetrokken.
Ondertekening:
Plaats: ............................................... Datum: ......................................................

Naam: ............................................... Handtekening: ............................................
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