
 
Privacy Statement 

De Stichting Reanimatie en AED onderwijs Zuid-Limburg (de “Stichting”) gebruikt en bewaart 

persoonsgegevens van u indien u aangegeven heeft interesse te hebben in een van onze cursussen 

of wanneer u een cursus gevolgd heeft bij de Stichting. Hieronder vindt u een overzicht van de door 

ons opgeslagen persoonsgegevens. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens opslaan of gebruiken 

dan kunt u dit aangeven, schriftelijk via een e-mail naar info@lifepuls.nl en dan zullen wij uw gegevens 

verwijderen/doorhalen. 

De, door u aan de Stichting, verstrekte persoonsgegevens zullen alleen door de Stichting gebruikt 

worden voor communicatie over de activiteiten die geïnitieerd zijn en worden door de Stichting. Uw 

gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. 

De gegevens die u via het contactformulier op de website www.lifepuls.nl aan ons verstrekt zijn: 

 Voornaam 

 Achternaam 

 E-mailadres 

 Telefoon 

 Vragen of opmerkingen 

Voor het leggen van het contact c.q. het bevestigen van gemaakte afspraken maken wij gebruik van 

het door u opgegeven telefoonnummer en/of e-mailadres. Bij nieuwe cursisten vragen wij meestal ook 

het adres i.v.m. mogelijke vergoedingen vanuit verschillende gemeentes. De door u ingevulde 

gegevens worden door de Stichting opgeslagen in de mailbox zodat deze gebruikt kunnen worden 

voor toekomstige contacten met u inzake activiteiten van de Stichting mocht dit noodzakelijk zijn. 

Neemt u deel aan een of meerdere cursussen, dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen op 

papier: 

 Naam 

 Telefoon 

 E-mailadres 

 Oproep herhalingscursus (na 1, 1,5 of 2 jaar) 

Het (verzamel)formulier met uw gegevens en die van de andere cursisten worden door de Stichting 

fysiek opgeslagen en bewaard om u tijdig op te roepen voor een herhalingscursus indien u dat heeft 

aangegeven op het cursusformulier.  

De Facebook pagina van de Stichting bevat foto’s en filmpjes die een beeld geven van de cursussen 

of aanverwante activiteiten die verzorgd worden door de Stichting. Voor plaatsing van de beelden 

wordt er altijd toestemming gevraagd aan de aanwezigen bij de cursus/activiteit. Indien er sprake is 

van deelname aan de cursus/activiteit door minderjarigen dan zal de Stichting schriftelijk vast laten 

leggen dat de ouder en/of verzorgende van de minderjarige akkoord gaat met publicatie van de 

beelden. Zonder deze toestemming zullen deze beelden niet gebruikt of gepubliceerd worden. 

Eventuele verwijdering van beelden achteraf is mogelijk maar is alleen van toepassing op beelden die 

door de Stichting op haar eigen Facebook pagina zijn geplaatst.  

De Stichting zal de door u verstrekt (persoons)gegevens conform de hierboven beschreven 

procedures opslaan en bewaren. De gegevens worden uiterlijk 10 jaar na het volgen van de cursus 

vernietigd dan wel verwijderd. Heeft u hierover nog vragen of wilt u dat uw gegevens verwijderd 

worden, dan kunt u altijd contact opnemen met de Stichting via een e-mail (info@lifepuls.nl). 

Stichting Reanimatie en AED Onderwijs Zuid-Limburg 

Streekstraat 32 

6436 EP Amstenrade 

Telefoon: 06–37197240 

E-mailadres: info@lifepuls.nl 

K.v.K.: 50480294 
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