
 
 
Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 22 november 2012. 

Privacyreglement Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 

 

Artikel 1. Begripsbepaling 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. de Wet: de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting; 

b. het Besluit: het Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting; 

c. de Stichting: de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting; 

d. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon; 

e. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen 

met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,gebruiken, 

verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 

afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; 

f. verantwoordelijke: de Stichting; 

g. beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast 

met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens; 

h. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 

i. verstrekken van persoonsgegevens: het op enigerlei wijze bekend maken of ter 

beschikking stellen van een persoonsgegeven; 

j. verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens. 

 

 
Artikel 2. Reikwijdte 

Dit reglement is van toepassing op de verwerking door de Stichting van persoonsgegevens 

als bedoeld in artikel 2 van de Wet van donoren en van de vrouwen bij wie de kunstmatige 

donorbevruchting heeft plaatsgevonden. 

 

 
Artikel 3. Doelstelling van de verwerking 

De registratie en verdere verwerking van de persoonsgegevens heeft uitsluitend tot doel de 

relevante gegevens te bewaren, te beheren en op verzoek te verstrekken overeenkomstig 

de Wet. 

 

 
Artikel 4. Verantwoordelijkheid 

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de 

persoonsgegevens. 

 

 

Artikel 5. Beheer  

De secretaris van de Stichting is de beheerder van de persoonsgegevens. De secretaris is in 

dienst van het CIBG. 

 

 
Artikel 6. Rechtmatige grondslag van de verwerking 

De grondslag voor de rechtmatige verwerking is gelegen in de wettelijke verplichting van de 

Stichting. 
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Artikel 7. Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en soorten van 

opgenomen persoonsgegevens 

De Stichting bewaart, beheert en verstrekt op verzoek de volgende persoonsgegevens van 

de volgende personen: 

a. van donoren: medische, fysieke, sociale en persoonsidentificerende gegevens als 

bedoeld in artikel 2 van de Wet en de artikelen 2 en 3 van het Besluit; 

b. van de vrouw bij wie kunstmatige donorbevruchting heeft plaatsgevonden: de 

persoonsidentificerende gegevens als bedoeld in artikel 2 van de Wet alsmede de 

tijdstippen waarop de donorbevruchtingen hebben plaatsgevonden. 

 

 

Artikel 8. Aanleveren van persoonsgegevens 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de kunstmatige donorbevruchting verricht of 

doet verrichten verzamelt de in de Wet en het Besluit genoemde persoonsgegevens en stelt 

deze ter beschikking aan de Stichting uiterlijk 24 weken nadat de kunstmatige bevruchting 

heeft plaatsgevonden. 

 

 
Artikel 9. Bewaartermijn 

De Stichting bewaart de persoonsgegevens gedurende tachtig jaar. 

 

 
Artikel 10. Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens 

1. De beheerder heeft rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit 

noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.  

2. De ICT-medewerkers van het CIBG die zijn belast met het technisch beheer van de 

applicatie Kunstmatige Inseminatie en Donorenregistratie Systeem, hebben rechtstreekse 

toegang tot dit systeem en de daarin ingevoerde persoonsgegevens, voor zover dit 

noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. 

 

 
Artikel 11. Geheimhoudingsplicht 

De beheerder en de personen die belast zijn met de uitvoering van technische 

werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij 

kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht 

of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  

 

 

Artikel 12. Toegelaten verstrekkingen van persoonsgegevens 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Wet verstrekt de Stichting op verzoek de 

bij haar berustende: 

a. medische gegevens van de donor aan de huisarts van degene die is verwekt door 

kunstmatige donorbevruchting; 

b. fysieke en sociale gegevens van de donor aan de ouder(s) van degene die is verwekt 

door kunstmatige bevruchting als het kind zelf de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft 

bereikt;  

c. fysieke en sociale gegevens van de donor aan degene die is verwekt door kunstmatige 

donorbevruchting en de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet de leeftijd van zestien jaren 

heeft bereikt en  

d. fysieke, sociale en persoonsidentificerende gegevens van de donor aan degene die is 

verwekt door kunstmatige donorbevruchting en de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. 

2. Als haar een verzoek bereikt tot verstrekking van gegevens als bedoeld in het eerste lid, 

onder c of d, kan de Stichting de bij haar berustende persoonsidentificerende gegevens van 
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het donorkind en de fysieke, sociale en persoonsidentificerende gegevens van de donor aan 

derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar wettelijke taak 

zorg te dragen voor de begeleiding bij de verstrekking van donorgegevens. 

 

 

Artikel 13. Rechten van de betrokkene 

1. Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie.  

2. De beheerder deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem betreffende 

persoonsgegevens worden verwerkt. 

3. de verzoeker heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn 

vastgelegd. Hij hoeft hiervoor niet te betalen. 

4. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de beheerder over tot verbetering, 

aanvulling of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte 

persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het 

doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel 

anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek 

behelst de aan te brengen wijzigingen. 

5. De beheerder deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 

weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien 

hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omkleedt hij dat met redenen. 

 

 

Artikel 14. Klachtenprocedure 

1. Elke betrokkene heeft het recht bij de verantwoordelijke een klacht in te dienen: 

a. tegen een beslissing op de verzoeken als bedoeld in artikel 13; 

b. tegen de wijze waarop de verantwoordelijke of de beheerder de in dit reglement 

opgenomen regels uitvoert. 

2. De verantwoordelijke reageert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken 

na ontvangst, schriftelijk en met redenen omkleed op de klacht. 

3. De verantwoordelijke kan tot het oordeel komen dat de klacht onterecht is dan wel 

geheel of gedeeltelijk terecht. 

4. Indien de verantwoordelijke oordeelt dat de klacht geheel of gedeeltelijk terecht is, 

beslist hij om: 

a. (indien de klacht zich richt tegen een beslissing als bedoeld in artikel 13) het verzoek 

van betrokkene alsnog te honoreren; 

b. (indien de klacht zich richt tegen de wijze van uitvoering van de in dit reglement 

opgenomen regels) alsnog uitvoering te geven aan de in het reglement opgenomen 

regels; 

c. de schade die betrokkene heeft geleden te vergoeden. 

5. Indien de verantwoordelijke de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert, kan de 

betrokkene een klacht indienen bij het College bescherming persoonsgegevens. De 

verantwoordelijke informeert de betrokkene, wiens klacht hij niet of slechts 

gedeeltelijk honoreert, over die mogelijkheid en over het adres van het College. 

6. Indien de verantwoordelijke niet binnen zes weken na het indienen van de klacht 

reageert, kan betrokkene een klacht indienen bij het College bescherming 

persoonsgegevens.   

 

 
Artikel 15. Toezicht op de naleving 

Het College bescherming persoonsgegevens is op grond van de Wet bescherming 

persoonsgegevens bevoegd toe te zien op de naleving van de verwerking van 

persoonsgegevens door de Stichting. 
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Artikel 16. Onvoorzien 

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de verantwoordelijke. 
 

Artikel 17. Publicatie 

Dit reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het kantoor van de beheerder bij het 

CIBG te Den Haag. 

 

 
Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit reglement treedt in werking op 1 december 2012.  

2. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement Stichting donorgegevens 

kunstmatige bevruchting. 

3. Eerdere versies komen hiermee te vervallen. 

 


