Privacy statement
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gevestigd op Zilverparkkade 16 te Lelystad, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Deze verklaring geldt ook voor onze vestiging in Almere op Flevostraat
10.
Contactgegevens:
www.bureaugelijkebehandeling.nl
Tel. 0320-233327 of 036-5297670
info@bureaugelijkebehandeling.nl
Arja Kruis is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Bureau Gelijke
Behandeling Flevoland. Zij is te bereiken via arja.kruis@bureaugelijkebehandeling.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
BGBF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
•

Voor- en achternaam

•

E-mailadres

•

Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Overige gegevens worden met uw toestemming vastgelegd in zoverre zij noodzakelijk zijn
voor de afhandeling van uw discriminatiemelding, uw informatieverzoek of de behandeling
van uw verzoek om een voorlichting/training. Deze gegevens worden uiterlijk 5 jaar bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
BGBF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodigingen

•

Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren en uw melding, informatieverzoek of verzoek om een voorlichting/training
te kunnen afhandelen.

Registratie van meldingen en informatieverzoeken.
Digitale registratie van meldingen en infoverzoeken vindt plaats in ADV-net, het
registratiesysteem dat eigendom is van de LVtD (verwerkersovereenkomst).
Registratie van mailadressen die voor onze nieuwsbrieven worden gebruikt vindt plaats
onder verantwoordelijkheid van Knijbel BV (verwerkersvereenkomst).
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
BGBF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren voor de klachtbehandeling, de informatieverzoeken en de verzoeken om een
training/voorlichting de volgende bewaartermijn: 5 jaar
Men kan zich afmelden voor de nieuwsbrief via een link op de nieuwsbrief. De gegevens
worden dan uit het systeem verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden:
BGBF verstrekt uitsluitend met uw toestemming gegevens aan derden.
Sociale Media:
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of
delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. Deze
buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de
privacy verklaringen van de desbetreffende partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om
te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar deze partijen en wordt opgeslagen op de servers in de Verenigde
Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en Google+ stellen zich te houden
aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Twitter: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Twitter
LinkedIn: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van LinkedIn

Facebook: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Facebook
Instagram: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Instagram
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BGBF en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere,
door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@bureaugelijkebehandeling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.
BGBF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichtbouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
BGBF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bureaugelijkebehandeling.nl

