
Stichting 6-minuten Waterland, hierna te noemen “Stichting”, statutair gevestigd te 
Waterland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37134795 en bereikbaar 
via 6minutenwaterland@gmail.com, verklaart: 
 
PRIVACY STATEMENT 
Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de activiteiten van de Stichting die zien op het 
beheren en in tact houden van AED’s en het behartigen van een aantal kernen binnen de gemeente 
Waterland en zijn bewoners ten aanzien van deze AED’s. 
In het kader van deze taken, ontvangt, verzamelt en administreert de Stichting persoonsgegevens 
van degenen die daarbij betrokken zijn. De Stichting verklaart dat zij deze persoonsgegevens 
uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen haar doelstellingen 
gelegen taken en kwaliteitsbewaking. 
De Stichting respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden 
verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. De 
Stichting spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming 
persoonsgegevens en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. 
De Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit 
met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. 
 
WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS? 
De Stichting verwerkt persoonsgegevens op grond van haar taken ter waarborging dat betrokkenen 
meldingssystemen ontvangen, deskundig opgeleid worden en aan hun vakbekwaamheidseisen 
(blijven) voldoen. 
 
OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET? 
Persoonsgegevens worden bij de aanvang op basis van vrijwillige aanmelding ingevoerd, op dat 
moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de systemen van de Stichting. 
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn 
• Naam, 
• Adres, 
• Woonplaats, 
• Email adres, 
• Telefoonnummer, 
• Geboortedatum, 
• Geslacht, 
• Behaalde certificaten met betrekken tot noodhulpverlening en AED-gebruik; en 
• Bankrekeningnummer voor zover de betrokkenen ook opleiders zijn en gerechtigd tot vergoeding. 
De Stichting zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar taken te 
kunnen verrichten. Daarnaast zal de Stichting de persoonsgegevens niet langer bewaren dan 
noodzakelijk. 
 
WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS? 
De Stichting houdt bij wie actief betrokken zijn en opgeroepen (kunnen) worden in het kader van 
noodhulpverlening, controleert of de betrokkenen aan de door de Stichting te stellen eisen aan 
bekwaamheid voldoen en administreert de gegevens voor uitnodigingen voor evenementen en 
mededelingen namens de Stichting betrekking hebbende op de taken van de Stichting. 
 
UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS 
U kunt ook middels een schriftelijk verzoek aan de Stichting de geadministreerde persoonsgegevens 
opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen. 
 

 
VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 
Op schriftelijk verzoek zal de Stichting door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker 
zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de 
enig bewaarplicht valt. 
 
INZAGE DOOR DERDEN 
De Stichting zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten toestemming van de betrokkene. De 
Stichting zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van 
persoonsgegevens. 
 
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
De Stichting treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de 
persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen. 
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