Privacy beleid Stichting AED De Kwakel.
Wij respecteren de privacy rechten van alle personen die op een of andere wijze bij onze
Stichting betrokken zijn. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doeleinden van het
beheer van de Stichting en het netwerk en dan met name de uitnodigingen voor onze
trainingsavonden, de certificering en de nazorg. U heeft recht op informatie over het gebruik
van uw persoonsgegevens, het recht op inzage, correctie, verwijdering en het recht van verzet.
U kunt klagen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. Wij zullen uw gegevens
niet zonder uw expliciete voorafgaande toestemming met derden delen, tenzij hierna anders
beschreven is of er een wettelijke verplichting voor ons bestaat. Sommige van uw
persoonsgegevens worden (deels) niet door ons verwerkt maar door het oproepsysteem
HartslagNu (STAN), de Nederlandse Reanimatieraad, de European Resuscitatie Council of de
Hartstichting. Wij hebben wel toegang tot deze gegevens, maar de
verwerkingsverantwoordelijke is dan de genoemde instelling.

Volledig beleid
Privacy beleid Stichting AED De Kwakel, tevens verwerkingenregister ex artikel 30
AVG
De Stichting AED De Kwakel (hierna “de Stichting” en “wij”) onderhoudt en beheert het
netwerk van burgerhulpverleners bij reanimaties binnen de gemeente Uithoorn, op basis van
het met Ambulance Amsterdam gesloten protocol.
Het bestuur van de Stichting is verwerkingsverantwoordelijke voor de door de Stichting
gebruikte dataverzamelingen van persoonsgegevens.
Verwerkingen persoonsgegevens
Wij maken gebruik van een aantal dataverzamelingen waarin zich persoons- en adresgegevens
bevinden. Wij verzamelen:
Naam, adres, woonplaats ("NAW"), e-mailadres, telefoon/mobiel telefoonnummer
("contactgegevens") van onze vrijwilligers
Voor de registratie van burgerhulpverleners
Geboortedatum; dit i.v.m. de toepasselijke leeftijdseisen, de controle op de
certificering en om de leeftijdsopbouw van ons netwerk te kunnen beoordelen.
Datum laatste certificering en naam certificerende instelling;
AED-houders: gegevens over de AED, de vervaldata en de exacte locatie.
Deze gegevens worden slechts incidenteel door ons opgevraagd; de burgerhulpverlener voert
deze gegevens in principe zelf in bij HartslagNu.
Voor onze certificeringsadministratie na het afleggen van de jaarlijkse competentie:
Geboortedatum
Gegevens over de inschrijving, de aanwezigheid, datum van de gevolgde cursus en of

de cursist geslaagd is of niet alsmede de naam van de instructeur die de cursus
gegeven heeft.
Dataverzamelingen
De dataverzamelingen welke wij gebruiken betreffen:
1. Contactinformatie van onze bestuursleden en andere vrijwilligers, burgerhulpverlenersAED-houders en andere partijen met wie wij zakendoen in het kader van het beheren,
onderhouden en uitbreiden van het netwerk, sponsoren, potentiële donateurs. De data betreft
de naam, adres en contactgegevens alsmede de functie van de persoon in relatie tot ons
netwerk. Voor de vrijwilligers betreft het naast de NAW- en contactgegevens ook de
toevoeging aan een appgroep en de website pagina van de Stichting. Voor de website wordt
gebruik gemaakt van foto- en videomateriaal. Voor onze bestuursleden betreft het alle data
welke aan de Kamer van Koophandel moet worden verstrekt. Deze data wordt gebruikt voor
het beheer en onderhoud van de Stichting, ons netwerk, inclusief het oproepsysteem, alsmede
de daarbij betrokken partijen. De namen van onze bestuursleden en andere vrijwilligers
kunnen worden gepubliceerd o.m. op onze website. Grondslag voor deze verwerking is:
gerechtvaardigd belang (nl. beheer Stichting/netwerk waartoe deze personen zich vrijwillig
hebben aangemeld dan wel met ons contact over hebben opgenomen).
2. Contactinformatie van personen die zich hebben ingeschreven bij onze stichting. Wij sturen
nieuwsbrieven alleen aan personen die bij onze organisatie betrokken zijn als bestuurslid,
andere vrijwilliger, burgerhulpverlener, AED-houder en eventuele andere personen die zich
voor onze nieuwsbrieven hebben aangemeld. Met uitzondering van de direct reeds bij ons
netwerk als vrijwilliger betrokken personen, sturen wij alleen nieuwsbrieven aan personen die
ons daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven door aanvinken van die toestemming op
onze websites of aanvraagformulieren. Onder elke nieuwsbrief staat bovendien de
mogelijkheid zich af te melden van de verzendlijst.
3.De gegevens van burgerhulpverleners en AED-beheerders. Deze gegevens worden
verzameld en beheerd door HartslagNu. Deze laatste organisatie is verantwoordelijk voor de
beveiliging en de nakoming van de wettelijke privacyregels met betrekking tot deze
verzamelingen. Wij hebben toegang tot deze gegevens op basis van een privacyverklaring die
wij getekend hebben. Wij gebruiken deze data om het netwerk van burgerhulpverleners en
AED’s in het postcodegebied van de gemeente Uithoorn, wijk De Kwakel te beheren en te
onderhouden, om burgerhulpverleners en AED-beheerders in het postcodegebied van de
gemeente Uithoorn, wijk De Kwakel op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen
over het netwerk en om burgerhulpverleners en AED-beheerders te waarschuwen bij het
(dreigen te) verlopen van de geldigheidsdata zoals die in het oproepsysteem worden
geadministreerd (bijv. certificeringsdatum burgerhulpverleners, verlopen van de
geldigheidsdatum van electroden en accu’s van AED’s). Verder kunnen wij deze data
gebruiken om naspeuringen te verrichten na inzet van burgerhulpverleners of AED’s (bijv. ten
behoeve van de nazorg, opsporing van verloren AED’s, in contact brengen van
burgerhulpverleners met slachtoffer, andere burgerhulpverleners of hulpdiensten en vice
versa). Wij geven de gegevens van burgerhulpverleners niet door aan derden, voor geen enkel
doel, zonder hun expliciete voorafgaande toestemming, tenzij hiertoe een wettelijke
verplichting bestaat. Grondslag voor deze verwerking is: uitvoering overeenkomst,
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toestemming (via HartslagNu), gerechtvaardigd belang (nl. Beheer van het netwerk waarvoor
de betrokken personen zichzelf hebben aangemeld).
4. De gegevens van houders van AED’s in bruikleen van de Stichting verkregen. Wij
registreren de NAW-gegevens, de contactgegevens, overeenkomsten die wij met deze partijen
gesloten hebben en locatiegegevens/gegevens van de AED. Deze gegevens zijn nodig voor
het beheer van het netwerk, het controleren of de betreffende houder/ontvanger zijn
verplichtingen nakomt en voor het afleggen van verantwoording aan de subsidie gevende
instantie, dan wel de schenker. Grondslag voor deze verwerking is: uitvoering overeenkomst,
toestemming, gerechtvaardigd belang (beheer netwerk, afleggen verantwoording).
5. Donateurs- en sponsoren informatie: wij gebruiken deze gegevens om de verplichtingen uit
donateurs- en/of sponsorovereenkomsten uit te voeren. Wij publiceren de gegevens van onze
donateurs en sponsoren alleen met hun voorafgaande expliciete toestemming of (uitsluitend
voor bedrijven, instellingen en fondsen) indien uit de aard van de schenking of het type
organisatie voortvloeit dat tegen publicatie geen bezwaar bestaat. De persoonsgegevens zijn
overigens alleen beschikbaar voor de belastingdienst. Grondslag voor deze verwerking is:
uitvoering overeenkomst, toestemming, gerechtvaardigd belang (nl. Administreren
schenkingen).
Bewaren gegevens
Wij bewaren de gegevens zolang dit nodig is voor het aangegeven doel. Wij verwijderen
gegevens indien blijkt dat er structureel geen contact meer is met de betreffende persoon dan
wel de betreffende persoon om verwijdering van de gegevens heeft verzocht.
Gebruik persoonsgegevens
De verkregen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van ons netwerk
en daarbinnen voor de aangegeven specifieke doeleinden. Wij zullen nooit persoonsgegevens
verstrekken aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, tenzij er voor ons
een wettelijke verplichting bestaat de gegevens te overhandigen aan een overheidsinstantie of
hierin inzage te verlenen.
Verwerkersovereenkomsten
Wij hebben geen verwerkersovereenkomsten gesloten, er zijn geen derden die werken met aan
ons verstrekte persoonsgegevens. Mochten wij in de toekomst verwerkersovereenkomsten
moeten afsluiten, dan zullen wij de regels van dit privacy reglement in acht nemen.
Beveiliging persoonsgegevens
De door ons beheerde persoonsgegevens staan op computers van de betrokken vrijwilliger die
deze gegevens beheert. Deze zijn beschermd met complexe wachtwoorden en/of encryptie.
De beheerder van de betrokken computer is verantwoordelijk voor het beschermen van het
bestand van de persoonsgegevens met een afzonderlijk wachtwoord indien de computer voor
andere personen dan de beheerder toegankelijk is. Alleen personen die voor hun functie
toegang nodig hebben tot persoonsgegevens krijgen die toegang. Deze gegevens zijn niet
beschikbaar voor andere bestuursleden of vrijwilligers.
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Cookies
Wij gebruiken op onze websites cookies om de website technisch te laten werken en voor
algemene statistische doeleinden. Wij tracken niet op andere websites.
Datalekken
Onze vrijwilligers die constateren dat data verloren is gegaan of dat derden daartoe
onbevoegd toegang gekregen hebben, melden deze datalekken aan de secretaris van de
Stichting (secretaris@stichting-aed-de-kwakel.com). De Stichting is verantwoordelijk voor
het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Rechten en klachten
U heeft het recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens, het recht op
inzage van uw persoonsgegevens, het recht op correctie en verwijdering en het recht van
verzet. U kunt te allen tijde een aan ons gegeven toestemming voor gegevensverwerking
intrekken. Kijk voor de details op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten. Wilt u gebruikmaken van
een of meer van deze rechten, mail dan naar Secretaris@stichting-AED-De-Kwakel.com.
Klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij Secretaris@stichtingAED-De-Kwakel.com. Indien dat geen voor u bevredigende oplossing geeft kunt u daarna
klagen bij het bestuur van Stichting AED De Kwakel via (voorzitter@stichting-AED-DeKwakel.com), of door een brief te sturen, t.a.v. het bestuur, naar het postadres van de
Stichting: Hoofdweg 33, 1424 PC, De Kwakel, U kunt daarna ook klagen over de afwikkeling
van uw klacht door het bestuur van de stichting. Zie hiervoor
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens?qa=Klacht
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