
Belangengroep Gehandicapten 

Haarlemmermeer privacyverklaring 

Als stichting Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) krijgen wij te maken met nieuwe 

Europese wetgeving rond privacy, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Per 25 mei 2018 is deze AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde 

privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection 

Regulation (GDPR).  

We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, 

over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Hiermee voldoen 

we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR).  

 

Wij beschermen uw persoonsgegevens. We hebben die gegevens nooit verkocht aan derden en dat 

zullen we ook nooit doen! 

 

Wat is de GDPR? 

De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert 

en gelijktrekt. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van stichtingen over hoe ze 

persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen 

opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens. 

Welke informatie verzamelt BGH over mij? 

BGH verzamelt je voornaam, achternaam en e-mailadres ten behoeve van de nieuwsbrief. 

Waar heeft BGH mijn gegevens voor nodig? 

BGH gebruikt de gegevens om te kunnen communiceren door middel van de nieuwsbrief. 

Verkoopt BGH gegevens aan derden? 

Nee. Dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook nooit doen. 

Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens van BGH en wat zijn de gevolgen? 

U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief een mailtje sturen naar: 

info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl met het verzoek om uw gegevens te laten verwijderen. Ook 

staat er onder elke nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij zullen u dan direct 

verwijderen uit onze mailinglijst. 

Gebruikt BGH cookies of pixels om informatie te verzamelen? 

Nee, wij gebruiken geen cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, tags en web beacons 

wanneer je onze website bezoekt.  

Hoe neem ik contact op met BGH als ik vragen heb over de privacyverklaring van BGH? 

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar: 

info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl  


