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Privacy statement  

Stichting Cardiac Output is een privé en publiek gericht gezelschap die informatie beheerd en deelt 

met direct betrokkenen en met derden.  

 

De beheer informatie,  

persoonlijke gegevens in beheer van Stichting Cardiac Output van medewerkers, ouders, verzorgers, 

belangstellenden en publiek, worden op geen enkele manier gedeeld met anderen, mits hiervoor 

schriftelijk toestemming is verkregen van betrokkenen om betreffende informatie te delen. Alle bij 

Stichting Cardiac Output opgeslagen gegevens blijven in beheer en opgeslagen bij de Stichting en 

beheerd door het bestuur. 

Onder de beheer informatie valt ook foto, video en geluid materiaal verkregen ter bevordering van 

promotie van projecten en Stichting Cardiac Output. De hierin acterende personen, in welke 

hoedanigheid dan ook, echter binnen de algemeen geldende waarden en normen van discretie 

volgens Nederlands recht, wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd om dit beeld/geluid 

materiaal publiekelijk te maken voor het gestelde doel. Het auteurs- en privacy recht van dit 

materiaal ligt bij Stichting Cardiac Output en zal en kan niet gebruikt worden door anderen dan 

Stichting Cardiac Output. 

 

Het delen van informatie, 

Is alleen toegestaan door Stichting Cardiac Output binnen de “Algemene verordening 

Gegevensbescherming” geldende regels per 25 mei 2018 zoals voorgeschreven door de Nederlandse 

en Europese overheden. Deze AvG regels zijn ook van toepassing op de uitgifte van informatie 

verstrekt onder de hierboven gestelde voorwaarden aan derden. Buiten de AvG regels gelden voor 

foto, video en geluid materiaal de auteursrechtelijke bescherming. Gebruik van dit materiaal, 

uitgegeven door Stichting Cardiac Output in welke vorm dan ook, door derden, dient schriftelijke 

goedkeuring vooraf voor gebruik en/of publicatie. Ten alle tijden dient vermeldt te worden bij 

plaatsing of publicatie de rechthebbenden, zoals aangegeven door Stichting Cardiac Output. De 

eerste rechthebbende is altijd “Cardiac Output” gevolgd door de naam van de “intellectuele 

eigenaar” van het foto, video of geluid materiaal. Verspreiding van dit materiaal door derden anders 

dan doeleinden ter bevordering en promotie van Stichting Cardiac Output, is niet toegestaan. 

 

Voor alle overige algemene hier niet genoemde privacy regels is het Nederlandse recht van 

toepassing. 

Stichting Cardiac Output, Het bestuur. 

Datum: 25 mei 2018 

 

  


