
Privacy beleid 
Bewonersorganisatie Kruidenbuurt (hierna genoemd BO) hanteert een strikt privacy beleid. Wij 
hechten er zeer veel waarde aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Wij 
handelen dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
In deze privacyverklaring lees je hoe de BO met jouw persoonlijke gegevens omgaat. 

De BO staat voor het versterken van sociale cohesie in de Kruidenbuurt. De activiteiten en projecten 
waar ui zich op kunt inschrijven maakt dit doel mogelijk 

Waarom zijn er gegevens van mij nodig? 
Om je in te schrijven voor een training, workshop of project verstrek je gegevens van jezelf aan de 
BO. Deze gegevens zijn nodig om jouw deelname mogelijk te maken en de 
gevolgde  training,  workshop en/of project. Daarnaast kun je gegevens achterlaten om de 
nieuwsbrief te ontvangen en/of om informatie te ontvangen. 

 Om welke gegevens gaat het? 
Voor het inschrijven voor een training, workshop of project gaat het om de volgende gegevens 
(geboortedatum is alleen benodigd voor het volgen van EHBO, AED of reanimatiecursussen) 

 Voor- en achternaam; 

 Geboortedatum (indien nodig); 

 Straatnaam en huisnummer; 

 E-mailadres; 

 Telefoonnummer; 

Wanneer je je in hebt geschreven voor de nieuwsbrief, gaat het om de volgende gegevens: 

 Naam; 

 E-mailadres. 

Wanneer je contact wilt voor informatie, gaat het om de volgende gegevens: 

 Naam; 

 E-mailadres; 

 Telefoonnummer. 

Wie kan mijn persoonsgegevens nog meer inzien? 
Jouw gegevens worden door de BO uitsluitend verstrekt aan de aanbieder of organisator van een 
training, workshop of project waarvoor je je hebt opgegeven. Deze aanbieder of organisator gebruikt 
deze gegevens vervolgens uitsluitend voor de organisatie van, communicatie over en aanpassingen 
aan de training, workshop of project waarvoor jij je hebt ingeschreven. 

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt? 
Naast de organisatie van, communicatie over en aanpassingen aan een training, workshop of project 
waarvoor jij je hebt ingeschreven, worden je gegevens voor de onderstaande zaken gebruikt. De 
BO  gebruikt jouw persoonsgegevens zelf om (eventueel) de gevolgde training of workshop digitaal of 
schriftelijk met jou te evalueren. De gegevens die jij met ons deelt voor het ontvangen van de 



nieuwsbrief worden niet met andere partijen gedeeld en uitsluitend gebruikt voor het verzenden van 
de (algemene of gerichte) nieuwsbrief. Hiervoor wordt het online programma MailChimp gebruikt. 
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Dan moet je je zelf inschrijven. In elke nieuwsbrief staat een link 
waarmee je je af kunt melden. Je kunt je altijd afmelden. Wanneer je een verzoek hebt ingediend 
voor contact of meer informatie, worden jouw gegevens die je daarbij hebt ingevuld met dat doel 
gebruikt. Om de website zo aantrekkelijk, toegankelijk en overzichtelijk te maken, wordt gebruik 
gemaakt van Google Analytics (zie ‘Hoe zit het met cookies?’), waarbij in overeenstemming met de 
AVG gehandeld wordt. 

Indien nodig sluit BO met een overeenkomst met onze betrokken partners. In deze overeenkomst 
staat onder andere vastgelegd waarvoor deze partijen de gegevens mogen gebruiken, dat deze 
partijen jouw gegevens niet mogen verstrekken aan derden en dat zij de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en de AVG in acht moeten nemen. Niet iedereen kan al jouw gegevens 
zien. Er wordt telkens gekeken naar wat voor iemand noodzakelijk is om te weten. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Jouw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen die een schakelrol hebben in het faciliteren 
van trainingen, workshops en/of projecten. Dit is het secretariaat van de BO en de betreffende 
trainer. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
Jouw persoonsgegevens worden maximaal drie jaar bewaard. 

Hoe zit het met cookies? 
De website van de BO maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed 
functioneert en jij gemakkelijk gebruik kunt maken van de website. Voornamelijk gaat dit om 
functionele cookies en analytische cookies. Deze laatste cookies worden gebruikt om te kijken hoe 
bezoekers van kruidenbuurt.nl zich door de website bewegen. Dit helpt de BO om de website zo 
goed mogelijk in te richten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Er worden geen 
cookies gebruikt die te maken hebben met advertenties of het volgen van surfgedrag op andere 
websites. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. 

Veiligheid van jouw persoonsgegevens 
De BO verwerkt en gebruikt jouw gegevens op een veilige manier. Jouw privacy staat voorop. De BO 
treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies, diefstal, onrechtmatige toegang of tegen enige andere onrechtmatige vorm van 
verwerking. 

Wat zijn mijn rechten op het gebied van privacy? 
Onder de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten. Op deze manier kun je voor jezelf opkomen 
bij het verwerken en opslaan van jouw persoonsgegevens. Allereerst bestaat het recht op inzage, wat 
betekent dat je aan de BO kunt vragen of je inzage mag hebben in hoe je persoonsgegevens worden 
verwerkt. Ten tweede heb je recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om je 
persoonsgegevens te ontvangen. Ten derde bestaat het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat 
de BO in een aantal gevallen je persoonsgegevens moet wissen als je erom vraagt. De genoemde 
rechten hebben alleen betrekking op je eigen persoonsgegevens. Het is nooit en te nimmer 
toegestaan om persoonsgegevens van anderen in te zien. 

De BO zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken aan een verzoek voldoen. Mocht het om 
een complex verzoek gaan, dan geldt een periode van maximaal drie maanden. 



Heeft u vragen of opmerkingen? 
Mochten er ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy, dan wordt de Privacyverklaring aangepast. 
De BO houdt het recht om de privacyverklaring aan te passen mocht de wet hier om vragen. 
Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de 
privacyverklaring door te nemen. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op contact@kruidenbuurt.nl 


