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In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe European Sperm Bank ApS ("ESB" of "wij") informatie over u als potentiële spermadonor verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. 

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens 

European Sperm Bank ApS  

Struenseegade 9, 2. sal 

2200 København N 

CVR-nr. 27506372 

Telefoonnummer +45 38 34 36 00 

E-mailadres en contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming dataprotection@europeanspermbank.com  
 

Verwerkingsactiviteit Categorieën van 
persoonsgegevens 

Doel(en) Rechtsgrond(en) Opslagperiode 

Een afspraak maken via 
onze website. 

 

 

Reguliere persoonsgegevens 
zoals naam, e-mailadres, 
telefoonnummer en 
geboortejaar.  

 

 

• Uw gegevens worden 
opgeslagen in onze interne 
databank en in ons 
afsprakensysteem.  

• Wij gebruiken uw 
contactgegevens om 
herinneringen te sturen 
voor uw afspraak. 

• Om u te identificeren bij uw 
afspraak. 

 

Reguliere persoonsgegevens 

• Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG - De verwerking 
door de ESB is noodzakelijk om op verzoek van de 
betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand 
aan het sluiten van een overeenkomst.  

• Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG - De ESB heeft 
een gerechtvaardigd zakelijk belang bij het 
verwerken van de persoonsgegevens om zich te 
vergewissen van de identiteit van de potentiële 
donor en om een afspraak met u in te plannen.   
 

• Als u niet verschijnt voor uw 
gemaakte afspraak, dan 
bewaren wij uw gegevens 
gedurende 1 jaar, waarna deze 
worden gewist.  
Tijdens deze opslagperiode van 
uw gegevens nemen wij contact 
met u op in een poging een 
nieuwe afspraak te plannen.  

• Verschijnt u wel op de afspraak 
en doneert u sperma, dan zijn 
de bewaartermijnen zoals 
hieronder in deze tabel 
opgenomen van toepassing.  

• Komt u wel op de afspraak, 
maar besluit u om niet te 
doneren, dan verwijderen wij 
uw gegevens. U kunt ons ook 
verzoeken om de gegevens nog 
een jaar te bewaren.  

mailto:dataprotection@europeanspermbank.com
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Verwerkingsactiviteit Categorieën van 
persoonsgegevens 

Doel(en) Rechtsgrond(en) Opslagperiode 

Screening van de kwaliteit 
van het sperma. 

 

Gevoelige persoonsgegevens in 
de vorm van een omschrijving 
van het biologisch monster en 
een kwaliteitsbeoordeling van 
het spermamonster. 

• Wij verwerken uw 
spermamonster in ons 
laboratorium om de 
kwaliteit te toetsen aan 
onze interne eisen voor 
spermakwaliteit en dit 
vast te leggen.  

Reguliere en gevoelige persoonsgegevens 

• Artikel 6, lid 1, onder a en artikel 9, lid 2, onder a 
AVG - De rechtsgrond voor de verwerking van uw 
spermamonster is de expliciete toestemming die u 
hebt gegeven bij het maken van uw afspraak. 

• Uw monster wordt na analyse 
weggegooid. Er kunnen echter 
restjes zaadvocht in onze 
afvalzakken terechtkomen die 
voor onderzoek worden 
gebruikt.  

• De beoordeling van uw 
spermakwaliteit wordt na 30 
dagen geschrapt als deze onder 
de kwaliteitsvereisten van de 
ESB ligt.  

Gesprek en aanmelding 
als donor 

 

Reguliere persoonsgegevens 
zoals identiteitsbewijs 
(paspoort, rijbewijs of andere), 
naam, e-mailadres, 
telefoonnummer, adres, 
beroep, land en stad van 
herkomst, contactpersoon in 
noodgevallen en huisarts, fysiek 
voorkomen, lengte/gewicht, 
gedragsinformatie, 
familiegeschiedenis van drie 
generaties (indien de 
familiegeschiedenis 
ziektegeschiedenis betreft, 
worden de persoonsgegevens 
gecategoriseerd als gevoelige 
persoonsgegevens). 

 
Gevoelige persoonsgegevens 
die worden verwerkt zijn 
informatie over seksueel 
gedrag, gezondheidsgegevens 

• Wij verzamelen 
verschillende gegevens 
over u, uw gezondheid, 
uw gedrag en uw 
familiegeschiedenis om 
te bepalen of wij u als 
donor kunnen 
aanvaarden.  

• Wij verwerken de 
contactgegevens van 
de door u opgegeven 
contactpersoon voor 
noodgevallen voor het 
geval u een medisch 
noodgeval krijgt terwijl 
u op ons terrein bent.  

• Wij verwerken 
informatie over uw 
beroep als onderdeel 
van uw donorprofiel. 

Reguliere persoonsgegevens 

• Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG - De verwerking 
is noodzakelijk om op verzoek van de betrokkene 
stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten 
van een overeenkomst. 

• Artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG - De verwerking 
is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke 
rust. De specifieke wettelijke verplichting is het 
Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006, artikel 2.3(1) 
en het Besluit donorgegevens kunstmatige 
bevruchting, artikelen 2 en 3.  

• Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG - De ESB heeft er 
een gerechtvaardigd belang bij om contact op te 
nemen met de contactpersoon in noodgevallen van 
de potentiële donor indien zich een noodgeval 
voordoet waarbij de potentiële donor betrokken is. 
Dit is ook in het belang van de potentiële donor.  

• Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG - De ESB heeft 
een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van 
het beroep van de potentiële donor, aangezien dit 
deel uitmaakt van het donorprofiel.   

• Als u na het gesprek wordt 
afgewezen, dan bewaren wij uw 
gegevens gedurende 20 jaar op 
basis van de Wet op de 
geneeskundige 
behandelingsovereenkomst. 

• Als u als donor wordt 
goedgekeurd en de ESB hierna 
het door u gedoneerde sperma 
distribueert, dan is de ESB 
verplicht alle gegevens in uw 
donordossier te bewaren 
gedurende minimaal 30 jaar 
nadat wij het laatste door u 
gedoneerde sperma hebben 
gedistribueerd. Dit wordt 
gedaan om te voldoen aan de 
wettelijke eisen inzake 
traceerbaarheid (inclusief de 
mogelijkheid om genetische 
ziekten bij donorkinderen enz. 
te behandelen), als 
gespecificeerd in artikel 2.3(1) 
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Verwerkingsactiviteit Categorieën van 
persoonsgegevens 

Doel(en) Rechtsgrond(en) Opslagperiode 

en de etniciteit van vier 
generaties. 

Gevoelige persoonsgegevens 

• Artikel 6, lid 1, onder c en artikel 9, lid 2, onder h 
AVG – Voor zover de verzamelde informatie kan 
worden aangemerkt als ‘bijzonder’ en volgt uit het 
Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 en het Besluit 
donorgegevens kunstmatige bevruchting. 

• De rechtsgrond voor de verwerking van gevoelige 
persoonsgegevens over seksueel gedrag en etnische 
afstamming is het COMMISSION DIRECTIVE 
2006/17/EC,  met name in Annex III 

van het Eisenbesluit 
lichaamsmateriaal 2006. 

Lichamelijk onderzoek 

 

Gevoelige persoonsgegevens 
zoals gezondheidsinformatie en 
diagnostische foto's van 
lichamelijk onderzoek. 

 

• Eén van onze artsen 
voert een volledig 
lichamelijk onderzoek 
uit om te bepalen of u 
in aanmerking komt als 
donor.  

• De ESB ontvangt een 
verslag van de arts, 
alsmede eventuele 
foto's voor 
diagnostische 
doeleinden, indien van 
toepassing. 

Gevoelige persoonsgegevens 

• Artikel 6, lid 1, onder c en artikel 9, lid 2, onder h 
AVG – Voor zover de verzamelde informatie kan 
worden aangemerkt als ‘bijzonder’ en volgt uit het 
Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 en het Besluit 
donorgegevens kunstmatige bevruchting. 
 

• Als u na het lichamelijk 
onderzoek wordt afgewezen, 
dan bewaren wij uw gegevens 
gedurende 20 jaar op basis van 
de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst . 

• Als u als donor wordt 
goedgekeurd dan is de 
bovenstaande beschreven 
bewaring van gegevens voor het 
gesprek met de donor en de 
aanmelding van toepassing.  

Genetische screening, 
testen op besmettelijke 
ziekten en biochemische 
analyse van bloed en 
urine.  

Gevoelige persoonsgegevens, 
zoals resultaten van 
infectieziektescreening, 
resultaten van genetische 
screening op specifieke ziekten 
en biochemische analyses.  

 

• Wij screenen u op 
genetische ziekten die 
bij donorkinderen tot 
ziekte kunnen leiden.  

• Wij testen u op 
besmettelijke ziekten, 
aangezien deze kunnen 
worden overgedragen 
op een vrouw die met 

Gevoelige persoonsgegevens 

• Artikel 6, lid 1, onder c en artikel 9, lid 2, onder h 
AVG – Voor zover de verzamelde informatie kan 
worden aangemerkt als ‘bijzonder’ en volgt uit het 
Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 en het Besluit 
donorgegevens kunstmatige bevruchting. 

• Als u na het lichamelijk 
onderzoek wordt afgewezen, 
dan bewaren wij uw gegevens 
gedurende 20 jaar op basis van 
de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst. 

• Als u als donor wordt 
goedgekeurd dan is de 
bovenstaande beschreven 
bewaring van gegevens voor het 
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Verwerkingsactiviteit Categorieën van 
persoonsgegevens 

Doel(en) Rechtsgrond(en) Opslagperiode 

uw sperma wordt 
behandeld.  

• Wij voeren een 
biochemische analyse 
van uw bloed uit om 
uw algemene 
gezondheid te 
evalueren.  

gesprek met de donor en de 
aanmelding van toepassing. 

Materiaal voor het 
donorprofiel 

 

Reguliere persoonsgegevens 
zoals babyfoto's, een audio-
interview, een profiel, een 
handgeschreven briefje en een 
persoonlijkheidstest. 

 

 

• Wij verkrijgen het 
materiaal voor het 
donorprofiel dat nodig 
is voor de succesvolle 
distributie van uw 
donorsperma.  

Reguliere persoonsgegevens 

• Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG – De verwerking 
van de gewone persoonsgegevens vindt plaats op 
basis van uw toestemming.  

• Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG - Met betrekking 
tot de verwerking van andere reguliere 
persoonsgegevens dan de gegevens die specifiek 
vereist zijn voor de uitvoering van de 
donorovereenkomst.  

• Wij bewaren uw donorprofiel 
tot 30 jaar na de laatste 
distributie van uw donorsperma.   

Identificatie via 
vingerafdruk  

Gevoelige biometrische 
persoonsgegevens.  

• Wij verkrijgen en 
verwerken uw 
vingerafdruk om uw 
identiteit te 
garanderen wanneer u 
sperma doneert in 
onze instellingen. 

Gevoelige persoonsgegevens. 

• De rechtsgrond voor de verwerking van uw 
vingerafdruk is de toestemming die u hebt gegeven 
in uw donorovereenkomst (artikel 9, lid 2, onder a) 
van de AVG) 

• Uw vingerafdruk wordt 
bewaard zolang u actief 
donor bent en tot 6 
maanden na uw laatste 
donatie.  
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Andere algemene bepalingen 
Ontvangers van uw persoonsgegevens 

• Het door u gedoneerde sperma en gegevens over uw gezondheid worden doorgegeven aan vruchtbaarheidsklinieken en vrouwen over de hele wereld. 

• De informatie over uw donorprofiel, maar niet de informatie die u of uw familie identificeert, wordt op de website van de ESB gepubliceerd om ESB in staat te stellen uw sperma aan onze 

klanten te verkopen. 

• Het door u gedoneerde sperma kan ook doorgegeven worden aan onderzoekers voor wetenschappelijk onderzoek. De rechtsgrond hiervoor is de toestemming die u krachtens artikel 9, lid 1 

en artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG hebt gegeven. 

• Onze gegevensverwerkers - met inbegrip van geaccrediteerde testlaboratoria, enz. - hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De werknemers van de gegevensverwerker hebben een 

geheimhoudingsplicht. De rechtsgrond voor de openbaarmaking van uw gegevens is de toestemming die u geeft, zoals in dit document gespecificeerd. 

• Als de ESB haar werkzaamheden staakt, dan worden de persoonsgegevens in uw donordossier doorgegeven aan een andere weefselinstelling om te voldoen aan de traceerbaarheidseis die is 

vastgelegd in de Deense geconsolideerde wet inzake eisen voor kwaliteit en veiligheid bij het hanteren van menselijke weefsels en cellen. 

• Om te voldoen aan de wettelijke traceerbaarheidsvereisten kunnen wij ook uw naam, nationaal ID-nummer/paspoortnummer, contactgegevens en informatie over uw geboortedatum, 

geboorteplaats, nationaliteit, opleiding, enz. doorgeven aan een vruchtbaarheidskliniek of een nationale autoriteit. 

 

Doorgifte aan derde landen 

Ons donorprogramma houdt in dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de EU/EER. De rechtsgrond voor deze doorgifte is een modelovereenkomst 

(standaardcontractbepalingen) dat de ESB met de ontvanger heeft gesloten. 

Functionaris voor gegevensbescherming (FvG) 

Als u vragen hebt over onze verwerking van uw gegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met onze FvG via dataprotection@europeanspermbank.com. Krachtens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) hebt u verschillende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl leest u meer over deze 

rechten.  

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als u dat wenst, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@europeanspermbank.com. Als u uw toestemming wenst in te 

trekken, dan heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond van de eerder door u gegeven toestemming en tot het moment 

van intrekking. Als u uw toestemming intrekt, dan wordt deze intrekking pas op dat moment van kracht. Let op: het doneren van sperma brengt met zich mee dat, zelfs indien u uw toestemming 

intrekt, er verschillende rechtsgronden kunnen bestaan voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van voorschriften van de nationale autoriteiten. Zo moet de ESB 

bijvoorbeeld voldoen aan de vereisten inzake traceerbaarheid (zie punt 7 hierboven) en daarom worden de gegevens in uw donorbestand opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke vereisten, 

ongeacht of u uw toestemming intrekt. 

Als u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@europeanspermbank.com. U kunt ook een klacht 

indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevensat https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
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