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Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Almeerse EHBO-Opleidingen, gevestigd te Almere en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
32128453.
Almeerse EHBO-Opleidingen begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met
iedereen wilt delen. Daarom gaat Almeerse EHBO-Opleidingen zorgvuldig om met
deze informatie. Almeerse EHBO-Opleidingen houdt zich aan de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Almeerse EHBO-Opleidingen heeft uw
gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Almeerse
EHBO-Opleidingen uit welke gegevens Almeerse EHBO-Opleidingen van u nodig heeft
en waarvoor Almeerse EHBO-Opleidingen ze gebruikt.
Opslag van uw gegevens
Almeerse EHBO-Opleidingen slaat de persoonsgegevens die wij van u of van uw
werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Almeerse EHBOOpleidingen ontvangt bij aanmelding voor een opleiding of als u telefonisch of per email contact met Almeerse EHBO-Opleidingen opneemt. De gegevens, die worden
verzameld om de gevraagde dienstverlening mogelijk te maken en indien nodig te
kunnen factureren, zijn de volgende:











Naam, voorletters, man/vrouw en roepnaam
Geboortedatum
Volledig adres
Telefoon (vast en/of mobiel)
E-mailadres
Nummer certificaat/diploma Oranje Kruis en examendatum
Gegevens werkgever (bij betaling door werkgever)
Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld,
inclusief betalingsgegevens.
Aanwezigheid bij lessen, oefeningen en evenementen
Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
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Gebruik van uw gegevens
Almeerse EHBO-Opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:






Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u
gekozen opleiding.
Verzorging van de door u gekozen opleiding.
Advies geven over een te volgen opleiding.
U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen
te reageren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Omwille van (her)certificering worden bepaalde persoonsgegevens gedeeld met
certificerende instanties, zoals, maar niet beperkt tot, Het Oranje Kruis en de
Nederlandse Reanimatieraad / European Resuscitation Council. Dit heeft uitsluitend
tot doel om examens of diploma's aan te vragen, dan wel diploma's of certificaten te
verlengen. Het betreft hier uitsluitend die gegevens die door de certificerende
organisatie verplicht zijn gesteld om het diploma of certificaat aan te vragen danwel
te verlengen. Doorgaans betreft het hier naam, geboortedatum, diplomanummer, emailadres en (verklaring van) competenties.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten
verwijderen. Tevens heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw
gegevens die wij digitaal verwerken in een gestructureerd en veelgebruikt formaat aan
u moeten kunnen aanleveren. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u
(bij voorkeur via e-mail) bij ons indienen.
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor onze dienstverlening. Wanneer u ons
verzoekt om gegevens te verwijderen of de toestemming tot gegevensverwerking
intrekt, zal dit consequenties hebben voor uw (actieve) lidmaatschap, cursus of
dienstaanvraag. Merk op dat het wijzigen van persoonsgegevens die op diploma's zijn
vermeld kosten met zich mee kan brengen voor aanvraag van een nieuw diploma.
Indien u van mening bent dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met uw gegevens
dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bewaartermijn gegevens
Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard blijven dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, tenzij wettelijk anders is
bepaald. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De Almeerse EHBO-Opleidingen
maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen voor misbruik, neem dan contact op met
ons.
Wijzigingen privacyverklaring
Almeerse EHBO-Opleidingen kan besluiten om deze privacyverklaring te wijzigen. Op
onze website zal te allen tijde de meest actuele versie van de privacyverklaring staan.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2018.
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