Aanleveren pasfoto's en gegevens cursisten LPEV t.b.v. (her)certificering
Algemeen
De Stichting LPEV verstrekt aan de haar gecertificeerde Eerstehulpverleners LPEV, a. een Diploma
Eerstehulpverlener LPEV, en b. een bijbehorend pasje welke beide zijn voorzien van enkele gegevens in
combinatie met pasfoto’s (facultatief).
Aan de aanlevering van gegevens en pasfoto’s ten behoeve van de certificeringen door de Stichting LPEV
van cursisten stelt de Stichting LPEV eisen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De Stichting LPEV zal de aan haar verstrekte gegevens en pasfoto’s van alle door haar gecertificeerden
conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoons
gegevens) in al haar vermogen afschermen voor ongewenste toegang en misbruik door derden.

Welke informatie van cursisten hebben wij nodig voor (her)certificeringen
Voor certificeringen hebben wij uitsluitend de onderstaande gegevens nodig om voor de cursist een uniek
diploma Eerstehulpverlener LPEV met bijbehorend pasje te maken.
• Geslacht (Hr. of Mevr.)
• Voorletters, voorvoegsel en achternaam
• Geboortedatum
• Eventueel geldige aantekening “Eerstehulp aan Kinderen”
• Bij verlengings aanvragen: Diploma nummer Eerstehulpverlener LPEV zoals vermeld op diploma of
pasje van de Stichting LPEV
• Bij Overstap opleiding: Diploma nummer van EHBO diploma en naam certificerende organisatie
Meer en/of aanvullende informatie en/of persoonsgegevens is voor certificerings doeleinden ongewenst.
De per email aangeleverde pasfoto’s dienen ten hoogste in het formaat van 50 kB te zijn.

Aanvraag formulieren voor alle (her)certificeringen
De gegevens van cursisten dienen volledig te worden vermeld op de daarvoor bestemde formulieren,
zonodig aangevuld met pasfoto’s. Alle aanvraagformulieren voor examenaanvragen, overstapopleidingen,
en ten behoeve van (her)certificeringen zijn te downloaden op www.lpev.nl

Nooit opsturen : Kopieën van rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten !
Alle officiele identiteitsbewijzen bevatten privacy-gevoelige informatie zoals SOFI-nummers en/of NAW
gegevens. Het maken van en opsturen per post, en/of het verzenden van kopieën per email van
identiteitsbewijzen is fraudegevoelig en is uitermate ongewenst voor alle partijen. Indien de Stichting LPEV
kopieën van identiteitsbewijzen ontvangt, dan worden deze kopieën bij ontvangst direct vernietigd en zal
de Stichting LPEV u nogmaals verzoeken om uitsluitend de hierboven genoemde gegevens toe te zenden.

Aanleveren gegevens en foto’s van cursisten en examenkandidaten
U kunt de volledig ingevulde formulieren met de gegevens en bijbehorende foto’s van de cursisten en
examenkandidaten op 2 manieren aanleveren:
• Per post
Postbus 353, 3200 AJ Spijkenisse
info@lpev.nl
• Per email
Levert u geen pasfoto’s aan? Dan ontvangt u pasjes zonder foto.
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