
 

 
 

PRIVACYSTATEMENT 
 

Stichting Medic verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  

  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Uw naam, adres, geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen 

worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook 

uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze 

daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

  

Van wie verwerkt Stichting Medic persoonsgegevens?  

Stichting Medic verwerkt persoonsgegevens van mensen die zich aangemeld hebben als vrijwilliger bij 

Stichting Medic 

  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Het bestuur van Stichting Medic.  

  

Waarvoor verwerkt Stichting Medic persoonsgegevens?  

Als u vrijwilliger wordt bij Stichting Medic, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw 

gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger en zorg dragen voor uw verzekering. 

Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden, de Nieuwsbrief te 

kunnen mailen en overige informatie te kunnen verstrekken.  

 

Verwerkt Stichting Medic ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens, etc. 

Stichting Medic registreert geen bijzondere persoonsgegevens. 

  

Hoe gaat Stichting Medic met mijn persoonsgegevens om?  

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. 

  

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

Enkele vrijwilligers bij Stichting Medic kunnen bij de gegevens die staan vermeld bij Contactgegevens bij de 

Gmail.  

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Persoonlijke gegevens worden na beëindiging van uw vrijwilligersverband alleen bewaard als Stichting Medic 

uw toestemming hiervoor heeft gekregen.  

  

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Medic gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 

regelgeving.  

 

U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via www. medic.nl/privacy.  


