DANMARK REDDER LIV
Frivilligaftale for kontaktperson for by eller landsby
Undertegnede varetager funktionen som kontaktperson (KP) i Danmark Redder Liv (DRL) for
lokalområde: ______________________________________________________________,
under _________________________________ kommune, som er tilknyttet som klynge til Danmark Redder Liv og er indforstået med og giver sit samtykke til følgende:

Opgaver:
 KP kontaktoplysninger (navn, telefon og mail) oplyses på www.redderliv.dk, hvortil nye tilknyttede førstehjælpere vil blive anbefalet til at tage kontakt og blive tilknyttet den nærmeste
klynge.
 Alle personlige oplysninger i forbindelse med Danmark Redder Liv er fortrolige og må ikke
videregives til en tredje part jævnfør persondataforordningen.
 I forbindelse med udkald skal førstehjælperne efterfølgende kunne henvende sig til KP omkring hændelser, som de har været ude for, og som de har behov for at få snakket igennem.
Førstehjælperne skal dog i første omgang søge debriefing med de førstehjælpere, som de
har været sammen med ved udkald. Kontaktpersonen kan altid henvise til Falck Care omkring debriefing, tlf. 7010 2012.
 KP fastholder førstehjælperne gennem forskellige arrangementer som:
o Skabe bevågenhed omkring kontinuerlig vedligeholdelse af førstehjælpernes kompetencer i samråd med sekretariatet, DRL har ansvaret for gennemførelse af vedligeholdelsesuddannelser.
o Afholdelse af temamøder for de frivillige, minimum en gang årligt.
o Støtte hjertestarterkampagne omkring at få hjertestartere gjort tilgængelige 24/7.
 KP kan søge lokal fundraising/sponsorstøtte indenfor egen kommunegrænse til de frivillige i
DRL til temamøder, undervisning, hjertestartere, førstehjælpsmateriel m.m.
 Alle KP registreres under DRL som ”kommune” eks. Danmark Redder Liv / BY eller
LANDSBYNAVN”. Der anvendes samme data som allerede er indhentet og registreret i forbindelse med godkendelse som førstehjælper i Danmark Redder Liv – navn, adresse, tlf.nr.,
mail og cpr.nr.

KONTAKTPERSON
Navn

___________________________________________________________

Adresse

___________________________________________________________

Postnr.

______________

Kommune:

By

____________________________________

____________________________________________________________

Tlf.

______________

Dato

______________

Mail

____________________________________

____________________________________________________________
Underskrift (samtykke til registrering)

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er EU´s Databeskyttelsesforordning artikel 6, stk. 1(a) om dit samtykke.
Behandlingen af oplysningerne om dig gør vi for at kunne administrere ordningen som kontaktperson for Danmark Redder Liv.
Du skal også vide følgende:

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at kontakte os ved at sende e-mail til info@redderliv.dk. En tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.


Oplysningerne om dig bliver automatisk slettet senest 5 år efter, at du er ophørt som kontaktperson eller førstehjælper i Danmark Redder Liv, ved personlig henvendelse kan sletning foretages øjeblikkeligt.



Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.



Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine oplysninger samt om mistanke om manglende overholdelse af persondatapolitikken
kan du rette henvendelse til generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, tlf. 70 220 230, e-mail: post@folkehjaelp.dk.
Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.
Yderligere oplysninger om Danmark Redder Liv v/Dansk Folkehjælps Persondatapolitik findes på vores hjemmeside om vores eksterne
persondatapolitik (www.folkehjaelp.dk).

