
Gegevensbescherming 
 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is ook werkgroep Nardinclant 
verplicht om aan alle leden toestemming te vragen voor het gebruik van persoonlijke gegevens. 
Hieronder leggen wij uit wat dit in de praktijk betekent. 
 
Welke gegevens slaan wij op? 
De gegevens die wij van onze leden hebben, vallen uiteen in twee categorieën. De ene categorie 
betreft contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), die wij gebruiken om 
contact te onderhouden met onze leden en hen te informeren over de activiteiten van de werkgroep. 
 
De andere categorie betreft gegevens van persoonlijke aard, zoals geboortedatum, bloedgroep en 
eventuele medische bijzonderheden. Deze gebruiken wij uitsluitend in geval van calamiteit tijdens 
een werkdag. Dat wil zeggen: in de zeer uitzonderlijke situatie dat een vrijwilliger tijdens een 
werkdag zodanig gewond raakt dat er een ambulance aan te pas moet komen, gebruiken wij de 
persoonlijke medische gegevens om het ambulancepersoneel adequaat te informeren. 
 
Gedurende de corona-crisis kunnen de contactgegevens van vrijwilligers gebruikt worden voor bron- 
en contactonderzoek indien dit nodig is, dat wil zeggen als een vrijwilliger na bezoek aan een werkdag 
besmet blijkt te zijn met het corona-virus. Het bestuur van Nardinclant neemt in een dergelijk geval 
zelf contact op met de betrokken vrijwilligers. Wij geven nooit contactgegevens af aan derden zonder 
schriftelijke toestemming vooraf. 
 
Aan de hand van de bekende geboortedata sturen wij onze leden ook jaarlijks een verjaardagskaart. 
 
Hoe worden de gegevens bewaard? 
De gegevens zijn digitaal opgeslagen. Enkel bestuursleden van de werkgroep hebben toegang tot de 
gegevens. 
Leden kunnen op aanvraag hun eigen gegevens inzien. 
 
Hoe kunnen leden hun gegevens wijzigen? 
Alle leden van werkgroep Nardinclant kunnen ten alle tijden hun gegevens laten wijzigen door te 
mailen naar nardinclant@nardinclant.nl. Ontvangst van de wijziging wordt per e-mail bevestigd. 
 
De gegevens worden verwijderd bij opzegging van het lidmaatschap. Opzegging kan door te mailen 
naar nardinclant@nardinclant.nl. Elke opzegging wordt per e-mail door Nardinclant bevestigd. 
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