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Privacyverklaring LEC-SVH 
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de LEC-SVH omgaat met uw gegevens.  
 

Persoonsgegevens 
De volgende persoonsgegevens worden door de LEC-SVH voor onbepaalde tijd in het Register Sociale Hygiëne 
opgenomen: voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum en geslacht. 
 
In het geval dat u het diploma SVH Sociale Hygiëne heeft behaald, worden in het kader van de uitvoering van de 
Alcoholwet, onderstaande gegevens doorgegeven aan het CIBG*: 

• voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum en geslacht 
• e-mailadres (indien bekend bij SVH) 
• diplomanummer 
• diplomadatum 

 
Deze gegevens worden door het CIBG voor onbepaalde tijd bewaard.  
*Voor meer informatie over het CIBG zie: https://www.cibg.nl/ 
 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 
Op grond van artikel 8, derde lid Alcoholwet, is de LEC-SVH belast met het bijhouden van het Register 
Sociale Hygiëne, waarin persoonsgegevens worden verwerkt van betrokkenen die over voldoende 
kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne beschikken.  

Overheidsinstanties kunnen het Register Sociale Hygiëne raadplegen bij het verlenen van 
vergunningen en ontheffingen op grond van de Alcoholwet alsmede het toezicht en naleving van de 
Alcoholwet.  

De LEC-SVH kan persoonsgegevens gebruiken voor referentiedoeleinden en in dit kader verstrekken 
aan instellingen, waaronder de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, als deze instelling(en) navraag doen bij de LEC- SVH. Tevens kan de LEC-
SVH persoonsgegevens gebruiken voor justitiële doeleinden en in dit kader verstrekken aan Justitie 
als zij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting gehouden is. 
 

Beveiliging  
De LEC-SVH zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens 
worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en 
onrechtmatige vernietiging. De LEC-SVH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtmatige 
ontvreemding door derden van persoonsgegevens.  

 
Privacyrechten 
U heeft verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens.   

• Recht op inzage. U heeft het recht om met redelijke tussenpozen inzage in de verwerking van uw 
persoonsgegevens te vragen.  

• Recht op vergetelheid. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Verwijdering van uw 
persoonsgegevens is gezien de wettelijke grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens door 
de LEC-SVH niet mogelijk. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-inzage-in-7206
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-in-7261
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• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die de LEC-SVH van u 
verwerkt te laten wijzigen. Ook hierbij geldt dat de LEC-SVH niet alle persoonsgegevens kan 
rectificeren of aanvullen: de LEC-SVH is hierbij gebonden aan vigerende wetgeving.  

• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere 
partij.  

• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken. 
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
• Ten slotte heeft u het recht op duidelijke informatie over wat de LEC-SVH met uw  persoonsgegevens 

doet.  
 

U kunt bij de LEC-SVH een verzoek indienen om uw privacyrechten uit te oefenen (zie: Contactgegevens LEC-
SVH).  
Bij het behandelen van een verzoek tot wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, is de LEC-SVH 
gebonden aan vigerende wetgeving. De LEC-SVH kan dan ook niet alle persoonsgegevens wijzigen en/of 
verwijderen.  

 
Bij de afhandeling van uw verzoek laten we weten welke persoonsgegevens we wel of niet hebben kunnen 
wijzigen en/of verwijderen en reden waarom dit zo is. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Doorgifte persoonsgegevens 
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. 

  

Contactgegevens LEC-SVH 
De LEC-SVH neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot uw 
Privacyrechten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 
 
LEC-SVH 
o.v.v. Privacy 
Postbus 303  
2700 AH Zoetermeer 
 
E-mail: lec@svh.nl o.v.v. Privacy 
Telefoon: 088 - 050 15 00 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur)  
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-rectificatie-in-6347
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-dataportabiliteit-in-7260
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-beperking-van-de-verwerking-in-6348
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-een-menselijke-blik-bij-besluiten-in-6371
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-van-bezwaar-in-6349
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-informatie-in-7409
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
mailto:lec@svh.nl
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