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Met dit Privacy Statement maakt Realert kenbaar hoe wordt omgegaan met persoons- en
bedrijfsgegevens die zij verwerkt in het kader van:
training, examinering en certificering op het gebied van;
Eerste Hulp, BLS/AED, PBLS, BHV, opleiding tot Preventiemedewerker, VCA basis, VCA
VOL
advisering op het gebied van preventie en ontruiming
het maken van bedrijfsnoodplannen
levering van BHV gerelateerde materialen via de webshop van Realert
Inleiding
Realert heeft als doelstelling “Veiligheid en welbevinden op elke werkplek” te bevorderen.
In dat kader:
 traint, examineert en (her-)certificeert Realert onder andere eerstehulpverleners,
hulpverleners BLS/AED/PBLS, Bedrijfshulpverleners en Preventiemedewerkers, VCA
basis, VCA VOL, etc.
 stelt Realert de lesmaterialen samen voor al deze trainingen en certificeringen.
Daarbij maakt zij gebruik van toeleveranciers zoals Het Oranje Kruis, de
Hartstichting, Stichting HardvoorHart, CBR (code 95) de NRR en NIBHV.
 treedt Realert op als vraagbaak/adviseur voor haar klanten. Daarbij staat preventie
en veiligheid centraal.
 levert Realert BHV gerelateerde materialen via de webshop van Realert. Zij maakt
hierbij gebruik van de diensten van derden.
Realert vindt privacy een groot persoonlijk goed, en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw
gegevens omgaan. Realert zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft,
vertrouwelijk wordt behandeld.
Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
In het kader van training, examinering en (her-)certificering worden voorletters,
achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en e-mailadres gevraagd. Deze
gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
1. certificering en hercertificering
2. organisatie van het betreffende examen, inclusief de afwikkeling van de betaling
3. bijhouden van een register van diploma- en certificaathouders, inclusief afhandeling
van hercertificering en bewaking van de geldigheid van diploma’s en (deel)certificaten
4. advisering
Verstrekking aan derden
Realert geeft de door u verstrekte gegevens door aan derden, die betrokken zijn bij de
uitvoering van trainingen en examineringen en bij de algehele bedrijfsvoering. In dat geval
sluit Realert een verwerkersovereenkomst met deze partijen, waarmee verklaard wordt dat
uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat gegevens worden
verwijderd, indien zij niet meer nodig zijn.

Bewaartermijnen
Realert bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en houdt zich aan de geldende
bewaartermijnen.
Beveiliging
Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Realert te allen tijde een
beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde
toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
Privacy rechten
U heeft het recht om geregistreerde gegevens op te vragen, te wijzigen, om het gebruik van
gegevens te beperken en om gegevens te laten verwijderen. Neem contact op met Realert
indien u hierover vragen heeft.
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