
 
 

Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde 
Postbus 82 – 3738 ZM Maartensdijk – 06-12676026 

www.oigt.nl - info@oigt.nl 
 

 
Privacyverklaring activiteiten OIGT 
 
Het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT), is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over informeren. In deze privacyverklaring leggen wij 
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De privacyverklaring is 
van toepassing op alle activiteiten die worden uitgevoerd vanuit onze rol als werkgever en verzorger 
van de opleiding tot AIGT.   
  
 
Contactgegevens 
Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) 
Postbus 82 – 3738 ZM Maartensdijk – 06-12676026 
www.oigt.nl - info@oigt.nl 
Het OIGT valt onder de Stichting OIGT en heeft geen bezoekadres. 
 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige 
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2019. 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 
(willen) gaan krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:  
• (potentiële) Werknemers; 
• (potentiële) Aios-IGT; 
• (potentiële) Opleiders IGT; 
• Werknemers en vertegenwoordigers van de instanties waar het OIGT een wettelijke relatie mee 
heeft (Stichting OIGT, KNMG/RGS, KvK, Belastingdienst, PFZW); 
• Werknemers en vertegenwoordigers van aan de OIGT gelieerde organisaties 
(opleidingsinrichtingen, TROIE, Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en 
Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en haar werkgroepen, KIT, Sano, Academische Raad voor de 
SOIGT); 
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben of  
(willen) krijgen (KIK accountants, RomilanICT, VREST, Incision). 
 
Het streven van het OIGT is een minimale/als nodig verwerking van persoonsgegevens, afhankelijk 
van de relatie of doel van de overeenkomst met derden. Deze gegevens worden door de 
betrokkenen zelf  aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (maximale) 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 
 Foto 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
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 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 BIG-registratienummer 

 
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 
Het OIGT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Uitvoering van het werkgeverschap; 
 Afhandelen van sollicitaties voor de opleiding; 
 Het organiseren van de opleiding voor aios-IGT, inclusief de wettelijke vereisten 

daaromtrent; 
 Onderhouden contact met opleiders en organisatoren cursusdagen; 
 Onderhouden contact met bestuurders SOIGT en AR; 
 Onderhouden contact met de genoemde organisaties, instanties en bedrijven; 
 Alumni te informeren over en uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten en activiteiten 

(bij toestemming van afgestudeerden). 
 
Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 
De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens is omdat daar toestemming voor is 
gegeven (artikel 6.1.a AVG), of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij de betrokkene partij is (artikel 6.1.b AVG).   
Indien toestemming de rechtsgrond is voor een bepaalde verwerking, bestaat het recht om die 
toestemming te allen tijde weer in te trekken. 
 
Wat doet het OIGT niet? 
Het OIGT deelt uw gegevens niet actief met social media-partijen. 
 
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens  
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde 
gegevens worden bewaard is afhankelijk van het doel waarvoor die gegevens noodzakelijk zijn. De 
bewaartermijnen worden gedocumenteerd in ons verwerkingsregister. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Met toestemming van de artsen in opleiding tot AIGT en de opleiders, deelt het OIGT minimale 
contactgegevens met de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale 
Gezondheidszorg (NVTG) en met de vereniging voor Artsen in opleiding tot AIGT (TROIE). Daarnaast 
hebben we een wettelijke relatie met het Register Geneeskundig Specialismen (RGS) van de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (Artsenfederatie 
KNMG), de instantie die het opleidingsregister IGT beheert. Met hen deelt het OIGT namen, 
contactgegevens en het opleidingstraject. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits de 
wettelijke bewaartermijn is verstreken. U heeft het recht om uw toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u een verzoek kunt indienen om (een deel van) uw persoonsgegevens digitaal naar u of een 
andere organisatie te laten sturen. Voorbeeldbrieven voor dergelijke verzoeken vindt u op de 
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website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ter bescherming van uw privacy zullen we bij u nagaan 
of u persoonlijk deze brief heeft gestuurd voordat we inhoudelijk reageren.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Het OIGT doet alles binnen haar vermogen om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u hier 
vragen over heeft of vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens, neem contact op 
met ons via info@oigt.nl. Bent u ontevreden over onze reactie? Bij de nationale toezichthouder van 
de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een eventuele klacht indienen. 
 
Contactformulier 
https://www.oigt.nl/?contact  
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