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Privacyverklaring versie 1.0  

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Hart Registratie.  
 
De Nederlandse Hart Registratie (NHR) is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in 
de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn: 
 
Stichting Nederlandse Hart Registratie  
Moreelsepark 1 
3511 EP Utrecht 
088 – 2200 900 
info@nederlandsehartregistratie.nl 
 
1. Website NHR (nederlandsehartregistratie.nl) 
 

Op deze site worden geen persoonsgegevens verzameld/verwerkt. We gebruiken op deze site alleen sessie 
(functionele) cookies. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt. 
 

2. Inschrijven voor symposia en events van de NHR 
 

Doel van de gegevensverwerking 
De gegevens die de NHR verwerkt als u zich inschrijft voor een symposium of event worden gebruikt: 

a. Om u te informeren over het symposium of event (o.a. programma, locatie etc.) 
b. Om u, als een symposium of event online plaatsvindt, (te laten) uitnodigen en de benodigde 

gegevens te sturen voor het online kunnen volgen van het symposium of event; 
c. Voor accreditatie; 
d. Om een symposium- of eventbadge te vervaardigen; 
e. Voor een intern deelnemersoverzicht; 
f. Om u een enquête over een symposium of event te kunnen sturen. 

 
Welke persoonsgegevens verwerkt de NHR? 

• E-mailadres (verplicht) 
• Initialen (verplicht) 
• Achternaam (verplicht) 
• Titel 
• BIG-nummer 
• Vereniging (waar u accreditatie voor aanvraagt: NVVC, NVT of NVHVV) 
• Organisatie 

Afhankelijk van het soort event kan het zijn dat de NHR niet alle bovengenoemde gegevens uitvraagt. De 
NHR beperkt zich altijd tot de noodzakelijke gegevens. 



 

 
 
 
 
Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens 
De NHR zorgt voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Uw 
gegevens worden door de NHR uiterlijk voor het eind van het jaar volgend op het jaar waarin het 
symposium of event plaats vond verwijderd.  
Indien de NHR voor een online symposium of event een derde partij inzet dan verstrekt de NHR alleen de 
noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij. De derde partij waaraan persoonsgegevens zijn 
verstrekt, verwijdert deze gegevens uiterlijk binnen 2 maanden nadat het symposium of event heeft 
plaatsgevonden.  

 
Cookies 
Wij gebruiken sessie en analytische cookies. Sessie cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de 
website goed te laten werken. De analytische cookies worden gebruikt door een statistiekenprogramma. 
 
Statistieken 
De NHR gebruikt een statistiekenprogramma om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, 
hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze 
zoekmachine.  
Hiertoe verzamelt de NHR, net als de meeste websites, IP-adressen van onze bezoekers, de aangeklikte 
URL en de user-agent (waaruit OS en browser zijn af te leiden, zodat we de site goed kunnen laten werken). 
 
Bewaartermijn basisgegevens t.b.v. statistieken 
De gegevens die worden verzameld voor statistische doeleinden worden jaarlijks verwijderd. Dit wil 
zeggen dat de gegevens die zijn verzameld in jaar x uiterlijk aan het eind van jaar x+1 worden verwijderd.  
 

3. Op de hoogte worden gehouden over de activiteiten van de NHR 
 
Als u geeft aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden over de activiteiten van de NHR, stuurt 
de NHR u de NHR Nieuwsbrief, uitnodigingen voor symposia of events, interessante artikelen/publicaties. 
 
Doel van de gegevensverwerking 
De gegevens die de NHR verwerkt als u heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden over 
de activiteiten van de NHR worden gebruikt:  

a. Om u te informeren over de activiteiten van de NHR (zoals de NHR Nieuwsbrief, uitnodigingen 
voor symposia of events, interessante artikelen/publicatie); 

b. Om u een enquête te kunnen sturen. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt de NHR? 
• E-mailadres 
 
Stopzetten 
U kunt op elk moment aangeven dat u niet meer op de hoogte wilt worden gehouden door NHR, door u 
af te melden met de Afmeld link in mail.  
 

 



 

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens 
De NHR zorgt voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Indien 
u zich heeft afgemeld, dan verwijderen we uw gegevens, Uw gegevens worden uiterlijk aan het eind van 
het jaar dat volgt op het jaar waarin u zich heeft afgemeld verwijderd.  
 
Cookies 
Wij gebruiken sessie en analytische cookies. Sessie cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de 
website goed te laten werken. De analytische cookies worden gebruikt door een statistiekenprogramma. 
 
Statistieken 
De NHR gebruikt een statistiekenprogramma om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, 
hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze 
zoekmachine.  
Hiertoe verzamelt de NHR, net als de meeste websites, IP-adressen van onze bezoekers, de aangeklikte 
URL en de user-agent (waaruit OS en browser zijn af te leiden, zodat we de site goed kunnen laten werken). 
 
Bewaartermijn basisgegevens t.b.v. statistieken 
De gegevens die worden verzameld voor statistische doeleinden worden jaarlijks verwijderd. Dit wil 
zeggen dat de gegevens die zijn verzameld in jaar x uiterlijk aan het eind van jaar x+1 worden verwijderd.  
 

4. Delen van persoonsgegevens met derden 
 

De NHR zal uw persoonsgegevens niet verstrekken of verkopen aan derden, tenzij de NHR daartoe 
wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.  

 
5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHR.  

 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar info@nederlandsehartregistratie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is 
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze 
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De NHR 
reageert binnen vier weken, op uw verzoek. 

 
6. Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens 
 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit laten weten aan ons 
via info@nederlandsehartregistratie.nl. 

 
De NHR wijst u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
Deze privacyverklaring is van kracht sinds maart 2022. 
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