KNV EHBO – afdeling Werkendam

Aanvraag EHBO ondersteuning bij een evenement
GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE
Naam organisatie
Adres
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon aanvraag
Telefoonnummer contactpersoon
Email
Factuuradres
Postcode
Woonplaats

GEGEVENS VAN HET EVENEMENT
Naam evenement

Omschrijving evenement

Datum
Tijd aanvang evenement
Eindtijd evenement
Verwacht aantal deelnemers en/of
bezoekers
Gewenst aantal EHBO’ers
Gewenst aantal posten
Contactpersoon tijdens evenement
Telefoonnummer(s) organisatie
tijdens het evenement
AED gewenst?

Ja / Nee / Is aanwezig

Waar moet de EHBO’er zich
melden?
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KNV EHBO – afdeling Werkendam

Aanvraag EHBO ondersteuning bij een evenement
PRIVACY VERKLARING
KNV EHBO - afdeling Werkendam verwerkt persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en zullen
zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij vragen u alleen die persoonsgegevens te verschaffen die
noodzakelijk zijn voor het factureren van onze dienstverlening en communicatie.
Voor alle informatie die u verstrekt, geldt dat deze toegankelijk is voor de personen die betrokken zijn
bij de EHBO ondersteuning van het evenement. We verstrekken alleen die gegevens die nodig zijn
voor het correct uitvoeren van de taak.
EHBO vereniging Werkendam zal uw gegevens niet verkopen en uitsluitend beschikbaar stellen aan
derden wanneer deze betrokken zijn bij de hulpverlening tijdens het evenement. U heeft het recht om
uw gegevens te controleren en eventueel te wijzigen. U kunt hiervoor een verzoek doen bij de
secretaris.
Voor een goed verloop van de EHBO ondersteuning bij het evenement, krijgt u van ons namen en
telefoonnummers van de EHBO`ers die actief zijn. U wordt gevraagd om hier vertrouwelijk mee om te
gaan en deze na afloop van het evenement te verwijderen.

ONDERTEKENING
Met ondertekening van dit formulier, verklaar ik akkoord te gaan met deze privacy verklaring en geef ik
de EHBO vereniging toestemming om de noodzakelijke persoonsgegevens te delen zoals hierboven
beschreven. Ik verklaar tevens vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens van de
dienstdoende EHBO’ers en zal deze na afloop van het evenement verwijderen.

Naam aanvrager:

Datum:

Handtekening:
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