
Privacyverklaring Expert-Brandbeveiliging 

 
Dit is de privacyverklaring van Expert-Brandbeveiliging. De aangeboden diensten en producten van 
Expert-Brandbeveiliging, gevestigd op Kadijk 17 te Bergambacht in Nederland. 
Neem de tijd en lees onze Privacyverklaring zorgvuldig door voor u bepaalde keuzes maakt over het 
gebruik van onze producten en diensten. 
 
Wat voor persoonlijke gegevens worden verwerkt in de systeem van Expert-Brandbeveiliging? 
 

1. Wanneer u zich aanmeld voor een BHV training en u inschrijft, verwerken wij de volgende 
gegevens. 
 
A : Bedrijfsnaam, adres ,telefoonnummer en email. 
B : Gegevens contactpersonen (voorletters, achternaam en emailadres) 
C : Gegevens van Cursisten (voorletters, achternaam, geboortedatum en emailadres) 
D : Betaalopties (100% op rekening) 
E : Voorkeur(en) voor trainingsdatums en -locaties. 

  
 
 
Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens ? 

 
 

2. Wij verwerken de onder 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
A: Wij gebruiken uw naam om u correct te adresseren voor de gemaakte factuur van de 
desbetreffende training (en) 
B: Wij gebruiken uw telefoonnummer voor het communiceren van de cursussen. 
C: Wij gebruiken de gegevens van de cursisten voor uw en onze administratie, voor 
certificeringen en herhalingscursussen. Tot 1 jaar na verlopen van het certificaat slaan wij 
deze gegevens op. 
D: De emailadressen om de cursisten te kunnen uitnodigen (in CC: aan contactpersoon)     
E: We verwerken voorkeuren in de facturatiereferentie om u effectief van dienst te kunnen 
zijn. 
F: De offerteaanvragen verwerken wij in het systeem en worden na een jaar na offertedatum 
verwijderd. 
G: Gegevens worden gedeeltelijk gedeeld voor het aanvragen van certificering bij instanties 
zoals NIBHV te Rotterdam, Inprocon te Gorinchem, Landelijke aanmeldingen voor VCA.  
 

    Doelgroep: 
   
 Iedereen in Nederland die zich wil bekwamen op het vlak van BHV, EHBO, VCA, Preventie-    
              Medewerker, Ploegleider, Hoofd-BHV-er, Ademluchtmasker drager, EHBO, AED-reanimatie 
              Trainingen zijn welkom zich in te schrijven. 
 Tevens zullen wij iedereen die geïnteresseerd is in ons aanbod op het gebied van brand          
               technische zaken        
               met passie en daadkracht te woord staan, en waar mogelijk, helpen. 

 
 


