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 Naam Functie Handtekening Datum 
Geschreven door: Drs. J. Kartman 

 
Functionaris 
Gegevensbescherming 

  

Goedgekeurd door: A. Boerma Alg. Directeur   

Geauthoriseerd door: Dr. R. van der 
Linden 
 

QA Support   

 
Bij Stichting Stamcelbank Nederland (verder SCBN) vinden wij de privacy van onze klanten en de 
bezoekers van onze website erg belangrijk.  
 

Algemene informatie 
 
Identiteit :  Stichting Stamcelbank Nederland 
  Adres: Kerkweg 7 
   3832 RH Leusden 
  Tel:  0900 – 7 627 823 / 033 – 465 8 222 
  Email: info@stamcelbank.nl 
  KvK: 32152489 
 
Doeleinden en Rechtsgronden 
SCBN slaat navelstrengbloed op in opdracht van opdrachtgevers. Dit zijn meestal de “aanstaande” 
ouders maar kunnen ook derden zijn zoals bv. grootouders. 
In het kader van deze opslag dient SCBN zich te houden aan de WvKL (Wet veiligheid en Kwaliteit 
Lichaamsmateriaal). 
Indien de wettelijk vereiste gegevens niet worden aangeleverd door de opdrachtgever(s), kan het 
navelstrengbloed wel worden ontvangen, verwerkt en opgeslagen maar kan uitgifte door de IGJ 
(Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) worden verboden. 
 
Formulieren 
Als u gebruik maakt van een formulier op onze website, dan is het mogelijk dat u bepaalde 
persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken of dat u deze op eigen initiatief verstrekt. SCBN 
verwerkt deze gegevens om: 

• de diensten via de website ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren; 
• contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking; 
• het opsturen van de aangevraagde afname set. 

Met het verstrekken van gegevens via de website geeft u impliciet toestemming voor het bewaren en 
gebruiken daarvan door SCBN voor het doel waarvoor die verstrekt worden. 
SCBN draagt zorgt voor een veilige verwerking van de verstrekte gegevens. 
 
Bewaartermijn 
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Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het beoogde doel, tenzij deze 
gegevens volgens de wet bewaard moeten worden (30 jaar). 
 
Bezoekersstatistieken 
E-mails 
E-mail is een snelle manier om berichten te versturen. De inhoud is soms wel vertrouwelijk. De 
afzender wil dan liever niet dat iemand anders dan de ontvanger de inhoud leest. SCBN stuurt 
medische en andere privacy gevoelige informatie dan ook per post of per ‘beveiligde e-mail’ . 
Andere informatie die wel per e-mail wordt verstuurd, bevat een disclaimer. 
 
Beveiliging 
SCBN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen 
die namens SCBN toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan ons privacy reglement waarin 
de geheimhouding is geregeld. 
 
Wijzigingen 
SCBN heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze “Privacy verklaring”. Check deze 
verklaring daarom regelmatig. 
 
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens 
Iedere cliënt van SCBN heeft recht op inzage van de persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn in hun 
eigen dossier. Indien er wijzigingen zijn in deze gegevens kan dat worden doorgegeven. De cliënt kan 
gegevens laten verwijderen maar dat geldt alleen voor gegevens die niet onder de bewaarplicht 
vallen volgens de Wet. 
Een cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Vragen 
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking en/of bewaring van uw 
persoonsgegevens, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via: info@stamcelbank.nl 
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