Privacyreglement
Stichting Kies voor Leven hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Stichting Kies voor Leven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement.
- verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw
persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw
persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens, U hier op willen wijzen en deze
respecteren.
Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U na het
doornemen van ons privacy reglement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via het “Contact formulier” op de website of via onderstaande contactgegevens:
Stichting Kies voor Leven
Hoogveldseweg 76
5451 AC Mill
info@kiesvoorleven.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Om het uitlenen van een gratis AED te kunnen registreren en beheren;
• Voor het verzenden van AED informatie en/of uitnodigingen voor Gezondheidsbeurzen;
• Om deelname aan AED gerelateerde (beurs)activiteiten c.q. evenementen te kunnen registreren.
• Bij alle andere activiteiten die op de één of andere manier ons ideële doel kunnen ondersteunen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van U vragen:
• Organisatie- of bedrijfsnaam
• Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
• Woonadres, telefoonnummer en e-mailadres
• Geboortedatum en geslacht
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Bij het aanvragen van informatie en/of verzoek voor het lenen van een AED bij de Stichting Kies voor Leven
wordt u een aantal persoonsgegevens gevraagd. Daarmee bent u zelf de bron van uw gegevens.
Verstrekking aan derden
De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor
het doorgeven van gerelateerde informatie over reanimatie en/of AED’s.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
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daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Stichting Kies voor Leven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen
getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door
onbevoegden.
Rechten omtrent Uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van U hebben. Tevens kunt
U bezwaar maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een
van onze verwerkers. Ook heeft U het recht de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
Uzelf of direct aan een andere partij indien door U gewenst. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Gebruik van cookies
De website van Stichting Kies voor Leven maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die
door de internetbrowser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De cookies die Kies voor
Leven plaatst bevatten geen persoonsgegevens. In de cookies worden geen namen, e-mailadressen of
andere persoonsgegevens opgeslagen.
Google Analytics
Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruiken wij
Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.
Links naar externe websites
Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites voor uw gemak, en dergelijke links houden geen
goedkeuring in van onzentwege van dergelijke websites of de inhoud ervan. Stichting Kies voor Leven heeft
geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van of de inhoud op andere websites.
Wij raden onze bezoekers aan ervan bewust te zijn wanneer zij onze website verlaten en het privacy beleid te
lezen van elke website van derden die persoonsgegevens informatie verzamelt.
Sociale netwerken
Op onze websites hebben we knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code
die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een
cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Klachten
Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens, dan vragen we U hierover met ons
contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons Gegevens
(Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Wijzigingen
Stichting Kies voor Leven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij
adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of we wijzigingen hebben aangebracht. Als
Stichting Kies voor Leven een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, dan maken wij dit kenbaar met een berichtgeving op onze websites.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 24 mei 2018
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