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Algemeen 
De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) is begaan met de bescherming van uw persoons-
gegevens. In deze omschrijving van het privacybeleid van de stichting staat hoe wij omgaan met uw persoons-
gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan met zorgvuldigheid om met een ieders 
persoonsgegevens. De SBHFL houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:  

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;  

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming mocht die vereist zijn voor verwerking van uw persoonsgege-
vens;  

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens is gewaarborgd;  

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doel-
einden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen wanneer gepast 
en deze respecteren.  

De SBHFL is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van 
ons privacybeleid vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens bo-
venaan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens na registratie bij de SBHFL 
De SBHFL verwerkt uw persoonsgegevens om haar functie als belangenbehartiger van hen die de opleiding tot 
hartfunctielaborant volgen, en zij die als hartfunctielaborant geregistreerd zijn te kunnen uitoefenen. De SBHFL 
ontvangt de gegevens bij inschrijving voor en gedurende de opleiding tot hartfunctielaborant en gedurende het 
werkzame bestaan als hartfunctielaborant. Het gaat dan om de volgende gegevens: 

Personalia 

- naam en voorletters  
- roepnaam  
- geboortedatum  
- geboorteplaats  
- geslacht   

Privé-adres 

- straat en huisnummer 
- postcode en woonplaats 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 

Gegevens werkgever 
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- instelling 
- praktijkbegeleider 
- verantwoordelijk medisch specialist 

Opleidingsgegevens 

- middelbare schoolopleiding 
- vervolgopleiding(en) 
- afgeronde opleiding tot hartfunctielaborant met eventuele. uitstroomrichting(en) 

Praktijkbegeleiderschap 

Verantwoordelijk medisch specialist 

Organisatorisch verantwoordelijk voor lokale opleiding van hartfunctielaboranten 

In haar functie gebruikt de SBHFL de persoonsgegevens om het volgende te kunnen registreren: 

- het vaststellen van het voldoen aan de toelatingscriteria voor de hartfunctieopleiding 
- het vaststellen van het behalen van het certificaat 'Algemeen Hartfunctielaborant' 
- het vaststellen van het behalen van het HBO bachelordiploma danwel certificaat Hartfunctielaborant 

met één van de bijbehorende uitstroomvarianten 

Mits daardoor toestemming is verkregen (zie: “Toestemmingsonderdelen voor gebruikers”) gebruikt de SBHFL 
de persoonsgegevens eveneens om het volgende te kunnen registreren: 

- bij- en nascholingspunten 
- het vaststellen van het voldoen aan de criteria voor (her)registratie als hartfunctielaborant 

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholders 
Stakeholders van de SBHFL zijn alle betrokkenen bij de opleiding tot hartfunctielaborant zoals organisatorisch 
verantwoordelijke medewerkers uit ziekenhuizen, praktijkbegeleider en verantwoordelijk medisch specialist. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SBHFL de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- titelatuur;  
- voornaam;  
- tussenvoegsel;  
- achternaam;  
- naam bedrijf/instelling;  
- functie;  
- (zakelijk) telefoonnummer;  
- (zakelijk) e-mailadres;  
- geslacht. 

Persoonsgegevens van stakeholders worden door SBHFL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstel-
ling(en):  
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- Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

- Mondelinge toestemming  

Verstrekking van gegevens aan derden 
In haar functie als registratie van hartfunctielaboranten zal de SBHFL, indien u daar toestemming voor verleent, 
uw registratiestatus kenbaar maken op de website van de stichting (zie: “Toestemmingsonderdelen voor gebrui-
kers”). Hierbij zullen de volgende gegevens - op verzoek - zichtbaar zijn: 

- achternaam 
- voorletters 
- geslacht 
- registratiestatus:  

- in opleiding tot hartfunctielaborant;  
- algemeen hartfunctielaborant;  
- algemeen hartfunctie laborant met een of meerdere van de volgende uitstroomvarianten: 

- Holter; 
- echocardiografie; 
- hartkatheterisatie; 
- cardio-implantaten. 

Indien sprake is van toestemming voor overdracht van gegevens naar een derde partij, zoals een opleidingsin-
stelling of databeheerder, dan kan dit alleen indien sprake is van een verwerkingsovereenkomst. 

Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden bij de SBHFL niet langer opgeslagen dan nodig, danwel door de wet wordt vereist. 
Indien iemand aangeeft niet langer als hartfunctielaborant werkzaam te zijn, dan wordt de status naar 'inactief' 
gewijzigd. De gegevens van personen die 5 jaar als inactief zijn geregistreerd, worden geanonimiseerd zodat zij 
nog voor statistische doeleinden kunnen worden gebruikt. 

Beveiliging van gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

- alle personen die namens de SBHFL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan ge-
heimhouding daarvan;  

- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
- we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
- we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten; 
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
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Cookies 
Op deze website worden cookies gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en het gebruik 
van de website te analyseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website 
automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of 
smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw ge-
bruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van InToto of die van een derde 
partij. 

Op onze website worden cookies gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de web-
site te beschermen (technische of functionele cookies). Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies om het ge-
bruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). 

Voor details over het gebruik van cookies verwijzen wij graag naar de website van het Webhosting bedrijf waar 
de SBHFL mee werkt https://intoto.nl/privacy-statement/.  

Links naar andere websites 
Op de website van de SBHFL kunnen hyperlinks staan naar andere websites buiten het toezicht van de stichting. 
De SBHFL accepteert geen aansprakelijk voor de inhoud van deze websites alsmede eventuele verwerking van 
persoonsgegevens door deze websites. 

Rechten met betrekking tot uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvan-
gen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een 
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u ver-
strekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere 
partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestem-
ming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

https://intoto.nl/privacy-statement/
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