
AVG BELEID STICHTING KWALITEITSTEAM BUYTENPARK 

Artikel 1 Werking 

In verband met de op 25 mei 2018 ingaande Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) heeft de stichting Kwaliteitsteam Buytenpark naar eer 

en geweten beleid geformuleerd over het vastleggen, bewaren en gebruik van uw 

gegevens. 

  

Artikel 2 Overeenkomst 

Uw gegevens worden ons bekend door het uitwisselen van visitekaartjes, invullen 

van het reactieformulier op de site, het doen van mondelinge of schriftelijke 

informatieverzoeken en het verzoeken om informatie via mail en sociale media. Door 

deze handelingen openbaart u uw gegevens met als doel vindbaar te zijn voor ons. 

Daarmee gaat u automatisch akkoord met opname in ons relatiebestand, tenzij u 

expliciet aangeeft dit niet te willen. U kunt achteraf verzoeken om verwijdering van 

uw gegevens. Dit verzoek wordt terstond gehonoreerd.  

 

Artikel 3 Vastlegging gegevens 

Vastgelegd worden: uw persoonlijke naam inclusief voorletters en eventuele 

roepnaam, uw adresgegevens, vast en mobiel telefoonnummer(s) en mailadres. Er 

worden verder geen privégegevens vastgelegd. 

 

Artikel 4 Gebruiksdoel 

Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het onderhouden van contacten. 

Bijvoorbeeld voor het zenden van onze informatiebulletins, het maken van afspraken 

en het benaderen als informatiebron. 

Artikel 5 Beschikbaarstelling aan derden 

Uw gegevens worden nooit verkocht of beschikbaar gesteld aan derde partijen. 

Binnen de stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft alleen het Dagelijks Bestuur 

inzicht in het relatiebestand. 

Artikel 6 Bewaartermijn 

De bewaartermijn van de gegevens is: 

a) Maximaal 10 jaar voor gegevens over gemeentelijke en provinciale 

ambtenaren, 

b) voor wat betreft onze achterban, onbeperkt gedurende het bestaan van de 

stichting Kwaliteitsteam Buytenpark, 

c) geen na opheffing van de stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 

d) geen, indien u aangeeft dat uw gegevens verwijderd moeten worden. Dit zal 

terstond worden uitgevoerd. 

Artikel 7 inzage- en correctierecht 

U heeft wettelijk recht op inzage in uw vermelding in ons adressenbestand. U 

ontvangt op verzoek daartoe via mail de screendump(s) met uw vermelding. 

Eventuele correcties zullen terstond worden ingevoerd. 

 

Artikel 8 Beveiliging 



De stichting Kwaliteitsteam Buytenpark spant zich in om datalekken te voorkomen 

door het vernietigen van gebruikte papieren gegevens, een firewall en 

antivirussoftware op computer(s), het installeren van software-updates en het 

(incidenteel) uitgeven van verwerkersovereenkomsten.  

Gegevens in telefoonbestanden zijn beveiligd door wachtwoorden en software-

updates. Wij zijn voor wat betreft het laatste afhankelijk van telefoonfabrikanten en 

wijzen aansprakelijkheid voor datalekken ten gevolge van het niet (meer) leveren van 

software-updates nadrukkelijk af.   

 

Artikel 9 Informatie 

Voor informatie, vragen of opmerkingen over ons AVG-beleid kunt u mailen naar 

buytenpark@bergit.nl 

Aldus opgesteld te Zoetermeer dd. 20180509 

 

 


