
                                                                                                                

Privacyverklaring 

Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel (hierna “Hartwacht”) streeft door inzet van AED’s 
(Automatische Externe Defibrillator) naar een permanent hartveilige gemeente. Als je Hartwacht 
ondersteunt en/of beheerder/eigenaar bent van een AED, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. 

Hartwacht vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar beheerders/eigenaren van 
een AED, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hartwacht houdt zich in alle gevallen aan de eisen 
van de geldende privacywetgeving. 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel te Sint-
Michielsgestel (correspondentieadres De Goudplevier 18, 5271 LE Sint-Michielsgestel). Wij kunnen 
dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 31 juli 2018. Via de 
hyperlink Privacy statement onderaan de website van Hartwacht kun je de laatste versie altijd inzien. 
Je kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor 
bestemde knop bovenaan de pagina.  

Verwerking persoonsgegevens 

We verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens. We lichten hier toe welke gegevens 
wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke privacy-rechten je hebt en hoe 
je deze kunt uitoefenen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden, zoals je naam, 
e-mailadres en foto. Hartwacht verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam; 
• Adres; 
• Telefoonnummer; 
• E-mail; 
• Bankrekeningnummer; 
• Gegevens over de aanwezigheid van AED (incl. bedrijf waar het hangt). 

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens? 

Hartwacht verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van 
verschillende wettelijke grondslagen. Per geval leggen we dit hieronder aan je uit. 

- Beheerders van een AED 

Wij gebruiken de contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, om de 
benodigde contracten (onderhoud en verzekeringen) en facturen te versturen. Het gebruik van deze 
gegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij met de beheerders hebben afgesloten. Indien de 
AED op een andere locatie hangt dan op het adres van de beheerder, dan zijn ook deze gegevens bij 
ons bekend.  



                                                                                                                
De persoonsgegevens worden bewaard, zolang er contractuele verplichtingen zijn en/of de 
beheerder zijn taken niet overdraagt aan een andere beheerder. Contactgegevens worden ook 
gebruikt om je te informeren over nieuws, acties en events van Hartwacht en voor fondsenwerving. 
Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie. 

- Eigenaren van een AED 

Wij gebruiken de contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, om de 
benodigde contracten (onderhoud en verzekeringen) en facturen te versturen. Het gebruik van deze 
gegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij met de eigenaren hebben afgesloten. Indien de 
AED op een andere locatie hangt dan op het adres van de eigenaar, dan zijn ook deze gegevens bij 
ons bekend. De persoonsgegevens worden bewaard, zolang er contractuele verplichtingen zijn. 
Contactgegevens worden ook gebruikt om je te informeren over nieuws, acties en events van 
Hartwacht en voor fondsenwerving. Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie. 

- Vrijwilligers 

Van onze vrijwilligers (waaronder het onderhoudsteam) registeren wij contactgegevens zoals naam, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt ter 
uitvoering van de activiteiten waarvoor je je hebt aangemeld en om je te informeren over nieuws en 
acties van de Hartwacht. Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie. 

- Donateurs en Sponsoren 

Als je geld doneert aan Hartwacht, kunnen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en 
betaalgegevens registreren. 

Gegevens van donateurs en sponsoren worden gebruikt om donaties uit te voeren, om je te 
informeren over nieuws, acties en events van Hartwacht en voor fondsenwerving. Je kunt je in elk 
bericht afmelden voor verdere communicatie. 
  

Jouw rechten 

- Inzage 

Je kan Hartwacht verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met 
welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan 
eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele 
geautomatiseerde besluitvorming. 

- Correctie 

Je kan Hartwacht verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze 
persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. 

- Verwijdering 

Je kan Hartwacht verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens 
niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is 



                                                                                                                
ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een 
gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is. 

- Intrekken toestemming 

Je kan Hartwacht verzoeken om een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken. 

- Klacht indienen bij de toezichthouder  

Je kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat 
Hartwacht inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens. 

Het verzoek kun je aan ons richten door een mail te sturen naar info@hartwachtsmg.nl. 

Websites van andere partijen 

Op de website van Hartwacht tref je links aan naar websites en naar o.a. het aanmeldingsformulier 
van Hartslag.nu. Hartwacht is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop Hartslag.nu en andere 
websites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je 
bezoekt. 

Reanimatiecursus 

Als je je een reanimatiecursus wilt volgen en je geeft je via ons op dan geven wij jouw gegevens 
direct door aan de organisatie waar je je bij aanmeldt. Wij bewaren deze gegevens 3 maanden voor 
het geval je vragen hebt over jouw aanmelding. Wij gebruiken deze gegevens niet voor doeleinden 
van Hartwacht, tenzij je hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws van 
de Hartwacht 

Verstrekking aan derden 

Hartwacht verstrekt alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij 
daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van 
een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen 
belangen. 

Bewaartermijnen 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de 
bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Hartwacht de gegevens heeft verzameld en van 
eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

Contact 

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via e-mail 
aan info@hartwachtsmg.nl 
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