Privacyverklaring
Medac Eerste Hulp bij Kinder Ongelukken. (Medac EHBKO)
Uw privacy is voor Medac EHBKO van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit
betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit hoe en waarom wij uw gegevens verzamelen en wat we bij de
website www.medac- ehbko.nl doen met uw gegevens.
Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij van u verwerken, neem dan contact op met
Medac EHBKO.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Als u cursussen/trainingen bij Medac EHBKO volgt, vult u zelf bij aanvang van de cursus uw
persoonsgegevens in op een presentielijst ten behoeve van een cursistenregistratie programma. Na
het invullen van uw persoonsgegevens wordt de presentielijst door de cursusleider ingenomen en
zorgvuldig bewaard. Uw NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en indien
nodig uw werkgever worden verwerkt in het online cursisten registratieprogramma van Coachview.
Hier hebben wij een legitiem belang bij. Medac EHBKO verwerkt deze gegevens om de door u
gevolgde cursussen te kunnen registreren en diploma’s en certificaten te kunnen samenstellen dan
wel te laten samenstellen door andere certificerende instanties zoals: NIBHV, Het Oranje Kruis, Het
Nederlandse Rode Kruis. Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u verzoekt deze gegevens te
verwijderen.
Website:
Op de website van Medac EHBKO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Medac
EHBKO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Contactformulier:
Op onze website kunt u contact met ons opnemen middels een contact formulier. Hiervoor
gebruiken wij uw NAW- gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Hier hebben wij een
legitiem belang bij. Medac EHBKO verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde
cursusinformatie te verstrekken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat u verzoekt deze
gegevens te verwijderen.
Account:
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over
uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account waarop u kunt
inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw NAWgegevens, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, geboortedatum, factuuradres, geslacht en indien
nodig uw werkgever. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Medac EHBKO verwerkt deze gegevens
om de door u gevolgde cursussen te kunnen registreren en diploma’s en certificaten te kunnen
samenstellen dan wel te laten samenstellen door andere certificerende instanties zoals: NIBHV, Het
Oranje Kruis, Het Nederlandse Rode Kruis.

Beveiliging
Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor Medac EHBKO van groot belang en Medac EHBKO
neemt de bescherming van uw persoonsgegeven serieus. Wij zorgen dat uw persoonsgegevens bij
ons goed beveiligd zijn en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partnerbedrijven, geven wij uw persoonsgegevens
onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen , behalve als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw persoonsgegevens
Medac EHBKO bewaart uw persoonsgegevens en de door u gevolgde cursussen in haar online
cursisten registratieprogramma van Coachview totdat u verzoekt deze gegevens te verwijderen.
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben gegenereerd, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contact gegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij beschikken en wat we daarmee doen.
Inzage in de exacte persoonsgegevens die wij beheren.
Het laten wijzigen van deze gegevens.
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
Intrekken van toestemming.
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens sturen naar
info@medac-ehbko.nl. Medac EHBKO zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken op uw
verzoek reageren.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij niet op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens en/of vindt dat wij u
niet op de juiste manier helpen met betrekking tot u persoonsgegevens dan heeft u het recht een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact gegevens:
Medac Eerste Hulp bij Kinder Ongelukken
Karwijveld 1
5467 KL Veghel
Telefoon: 0413-375021
e-mail: info@ medac-ehbko.nl
website: www.medac-ehbko

