Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy alle bezoekers van onze website en alle personen, die betrokken zijn bij een of
meerdere Taskforce QRS stichtingen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft
worden vertrouwelijk wordt behandeld. Alle Taskforce QRS stichtingen zullen uw persoonsgegevens uitsluitend
verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede overige
toepasselijke wet- en regelgeving. Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.
Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Taskforce QRS Nederland.
Verwerkingsverantwoordelijke
Het bestuur van Taskforce QRS Nederland is verantwoordelijk voor het privacybeleid van alle Taskforce QRS
stichtingen. De besturen van de afzonderlijke Taskforce QRS stichtingen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen
van dit beleid.
Verwerkingen persoonsgegevens
Wij bewaren de volgende persoonsgegevens:
Gegevens van reanimatie-instructeurs voor eigen registratie
- Naam
- Geslacht
- Adres
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Studie + jaar
- Wel/niet in bezit zijn van een rijbewijs
Gegevens van reanimatie-instructeurs i.h.k.v. het European Resuscitation Council-register
- Naam
- Geboortedatum
Gegevens van cursisten van cursussen op inschrijfbasis
- Naam
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres
Gegevens van cursisten voor cursus- en diploma-administratie i.h.k.v. het European Resuscitation Council-register
- Naam
- Geboortedatum
Gegevens van middelbare scholieren
Geen
Gegevens van donateurs en sponsoren
- Naam contactpersoon/contactpersonen
- E-mailadres contactpersoon/contactpersonen

-

IBAN
Adres bedrijf/donateur

Doeleinden verwerken persoonsgegevens
Wij zullen nooit persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming
tenzij er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens te overhandigen aan een overheidsinstantie of hierin
inzage te verlenen.
Gegevens van reanimatie-instructeurs voor eigen registratie
Al onze reanimatie-instructeurs hebben toegang tot een intern systeem. Hiertoe gebruiken zij inloggegevens, die
door henzelf gekozen zijn en voeren zij zelf hun persoonsgegevens in. De reanimatie-instructeur is zelf
verantwoordelijk voor het beschermen van de inloggegevens. Deze gegevens zijn van belang voor
communicatiedoeleinden, het plannen cursussen, de aanvraag van de Verklaring omtrent gedrag, scholing en
uitbetaling van vergoedingen.
Gegevens van reanimatie-instructeurs i.h.k.v. het European Resuscitation Council-register
Wanneer reanimatie-instructeurs geschoold worden tot instructeur van de Nederlandse Reanimatieraad worden
zij in het European Resuscitation Council-register ingeschreven. In dit register kunnen zij dan aan cursisten een
nationaal erkend diploma vrijgeven.
Gegevens van cursisten van cursussen op inschrijfbasis
Bezoekers van onze website kunnen zich inschrijven voor een avondcursus. Voor communicatiedoeleinden en
voor diploma-administratie gebruiken wij persoonsgegevens.
Gegevens van cursisten voor cursus- en diploma-administratie i.h.k.v. het European Resuscitation Council-register
Wanneer een cursist een avondcursus bij ons gevolgd heeft, schrijven wij de cursist in bij het European
Resuscitation-register. Zij geven dan een nationaal erkend diploma vrij, die wij naar de cursist doorsturen.
Gegevens van middelbare scholieren
Er zijn geen gegevens benodigd om middelbare scholieren te voorzien van een Bewijs van deelname. Bij aanvang
van de cursus geven wij de docent een stapel lege certificaten, waarop de docent de namen en geboortedata van
de scholieren schrijft. Deze certificaten krijgen de scholieren aan het einde van de cursus mee.
Gegevens van donateurs en sponsoren
Om verplichten uit donateur- en sponsorovereenkomsten door te voeren en facturen te sturen gebruiken wij de
benodigde gegevens. Hiernaast gebruiken wij het e-mailadres ter communicatiemiddel.
E-mails
Indien u Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland een e-mail stuurt dan zullen uw
persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Indien u zich middels een
contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of voor het deelnemen aan evenementen,
gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel voor de daartoe opgegeven doeleinden.

Beveiliging
Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen, om uw
privacy en de privacy van iedereen, die betrokken is bij alle Taskforce QRS stichtingen, te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, kan in de wet vastgelegd
zijn en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens nodig hebben. Hiernaast
verwijderen wij gegevens wanneer blijkt dat er geen contact meer is of wanneer de betreffende persoon om
verwijdering van de gegevens verzoekt.
Datalekken
Wanneer onze vrijwilligers constateren dat er data verloren is gegaan aan derden, melden zij dit aan de secretaris
van Taskforce QRS Nederland via secretaris@taskforceqrs.nl. Taskforce QRS Nederland is verantwoordelijk voor
het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Opvragen persoonsgegevens
U heeft het recht om ons via e-mail te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het is hierbij wel van belang dat u bij dit verzoek het
e-mailadres gebruikt, die bij ons bekend is.

