
  

 

 

Privacyverklaring Hart4Winterswijk 

 
Stichting Hart4Winterswijk (de “stichting”) heeft als doel het opzetten, uitbreiden en in stand houden 
van een reanimatie- en AED-netwerk in de gemeente Winterswijk, om sneller eerste hulp te kunnen 
verlenen bij een hartstilstand, in aanvulling op de professionele hulpverlening. Als ondersteuning van 
de acute zorg, is met de realisering van dit reanimatie- en AED-netwerk aanzienlijke 
gezondheidswinst te behalen voor de inwoners van Winterswijk. 

Dit betekent dat mensen met een plotselinge hartstilstand, binnen de cruciale tijd van 6 minuten 
(loopsnelheid) in hun eigen buurt gereanimeerd kunnen worden. Burgerhulpverleners uit de buurt 
halen de dichtstbijzijnde buurt AED op, starten de reanimatie bij het slachtoffer, tot de ambulance 
arriveert en het ambulancepersoneel de professionele hulp overneemt. 

Om deze doelstelling te bereiken is het in eerste instantie noodzakelijk dat er in elke buurt van 
Winterswijk voldoende buurt AED’s komen, die 24 uur per dag, 7 dagen per week openbaar 
toegankelijk en inzetbaar zijn. In tweede instantie is het van groot belang dat er aan elke buurt AED 
voldoende vrijwilligers zijn gekoppeld, die als burgerhulpverlener eerste hulpen reanimatie aan het 
slachtoffer kunnen verlenen. 

Als je de stichting helpt of gebruikmaakt van de informatie die de stichting biedt, verwerken wij 
mogelijk gegevens over jou. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. De stichting vindt de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van haar donateurs, ambassadeurs en belangstellenden van groot belang. 
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De 
stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving. Via de hyperlink 
Privacyverklaring onderaan de websites van de stichting kun je de laatste versie altijd inzien. 

Verwerking persoonsgegevens 
In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij 
persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze 
gegevens gebruiken. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De stichting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief  
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Sociale media 
De stichting is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wanneer je ons 
volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. De stichting 
volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw 
sociale media. 

  



  

 

Vragen  
Je kunt de stichting vragen stellen over via post, telefoon of via het online formulier op onze website. 

In geval van telefonisch contact, vragen per post en online formulier registreren wij jouw naam en 
eventueel aanvullende gegevens indien je bijvoorbeeld informatie toegestuurd wilt krijgen. Wanneer 
je contact met ons opneemt, geef je hiervoor toestemming. 

Als je gebruik maakt van het online formulier dan vragen wij je de volgende gegevens in te vullen: 
naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Jouw gegevens worden gebruikt voor het 
beantwoorden van jouw vraag. 

Doneren 
Als je geld doneert aan de stichting, kunnen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en 
betaalgegevens registreren. Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om 
je te informeren over nieuws, informatie over voorlichting en opleiding en voor fondsenwerving. 
Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie. 

Vrijwilliger worden 
Je kunt de stichting op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registeren wij 
contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit 
waarvoor je je als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor 
het uitvoeren van de betreffende activiteit. 

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 stichting. 

Communicatie van de stichting 
Je kunt je voor de nieuwsbrief van de stichting opgeven. Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor 
het periodiek versturen van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je 
kunt afmelden. 

Jouw rechten 
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te 
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te 
nemen via 06-12060401 of per e-mail via info@hart4winterswijk.nl.  

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens en/of de 
(verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan de stichting te 
doen: 

Hart4Winterswijk 
Johannes Vermeerstraat 19 
7103 AJ Winterswijk 
 
Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@hart4winterswijk.nl. Wij zullen je dan geen 
(verdere) informatie sturen. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk 
wordt verwerkt; de stichting kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds 
verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen. 

  



  

 

 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de stichting gebruik van toegangscontrole. 

Verstrekking aan derden 
De stichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in 
overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor 
de stichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de stichting optreden 
als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met de stichting afgesloten waarin onder meer is 
opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de stichting. 

Voor het overige verstrekt de stichting 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 de stichting 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 
info@hart4winterswijk.nl. 
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