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Stichting Polderhart legt de volgende gegevens vast van haar vrijwilligers:  
Naam , adres , telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en de datum van opleidingscursus en 
herhalingslessen. 
Deze gegevens worden door de vrijwilligers zelf doorgegeven, zodat Polderhart na een geslaagde 
training een certificaat kan aan maken, waarmee de geslaagde cursist elders kan aantonen een 
reanimatiecursus gevolgd te hebben. 
 
Stichting Polderhart bewaart deze gegevens in een vrijwilligersbestand.  Dit om de getrainde 
personen op te roepen voor een jaarlijkse herhalingstraining, zodat de vaardigheden op het 
gewenste niveau blijven en het certificaat verlengd kan worden.  
 
De secretaris verwerkt de persoonsgegevens in het vrijwilligersbestand. Indien iemand aangeeft via 
Brandweer, BHV of EHBO herhaald te hebben, wordt dit bij zijn gegevens over datum 
herhalingslessen bewaard. 
De persoonsgegevens zijn bij de secretaris bekend en worden bewaard op een laptop in eigendom 
van Stichting Polderhart. De laptop is voorzien van een wachtwoord en een virusscanner. 
Stichting Polderhart verwerkt geen andere gegevens over politieke opvatting , geaardheid, etnische 
afkomst en strafrechtelijk verleden. 
 
Als leden niet herhalen, verhuizen, overlijden of aangeven niet meer actief te willen zijn, worden hun 
gegevens uit het vrijwilligersbestand verwijderd. 
Als leden hun eigen persoonsgegevens willen inzien, kan dat bij de secretaris. 
 
De mailadressen van de vrijwilligers worden gebruikt door de secretaris om  relevante informatie te 
sturen over HartslagNu en Stichting Polderhart. De mails worden verstuurd in BCC. 
Stichting Polderhart verklaart  nadrukkelijk nooit de vastgelegde gegevens van de  vrijwilligers  aan 
derden te verstrekken. 
 
Aangezien alleen de secretaris beschikt over het vrijwilligersbestand, is deze ook aangesteld als 
functionaris voor gegevensbescherming. 
De secretaris is ook gemachtigd door HartslagNu om in het bestand van aangemelde of opgeroepen 
vrijwilligers te kijken en wijzigingen aan te brengen. De vrijwilliger ontvangt daarover altijd een e-
mail van HartslagNu. Aanmelden gebeurt  alleen met toestemming van de vrijwilliger en deze 
ontvangt na aanmelding een e-mail van HartslagNu.  
De secretaris verklaart  de gegevens van de vrijwilligers van HartslagNu nooit aan derden te 
verstrekken, zelfs niet aan de medebestuursleden. 
 
Een datalek zal gemeld worden aan de AP Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.  
 
Polderhart verklaart  geen foto’s van vrijwilligers te plaatsen op de website, op Facebook of bij een 
krantenartikel  zonder hun toestemming. 
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