PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Dit is de privacy- en cookieverklaring van de Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ),
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
54650380.
Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van
kracht is, willen wij je informeren over de persoonsgegevens die we verwerken, o.a. als je de
internetsite https://www.groene-zorg.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt.
1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN DOEL

1.1

Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van je als je:

1.2

•

een aankoop doet of een dienst afneemt;

•

lid wordt van de BVGZ;

•

de website van de BVGZ bezoekt;

•

je je opgeeft voor een nieuwsbrief;

•

via een contactformulier contact met ons opneemt.

Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
•

1.3

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, website en
beroepscategorie.

Wij gebruiken deze gegevens om:
•

het lidmaatschap te effectueren;

•

de aankoop of overeenkomst uit te voeren, de dienst te leveren;

•

nieuwsbrieven te verzenden;

•

contact met je op te nemen of te onderhouden als dat nodig is.

2.

GEBRUIK VAN COOKIES

2.1

Als je onze website bezoekt worden er automatisch analytische en functionele
cookies geplaatst op je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn kleine
bestanden die het gebruik van de website makkelijker maken door het onthouden
van je gegevens en ons informatie geven, bv. welke pagina’s je bezoekt.
Wij maken gebruik van de diensten van Weebly (website) en MailChimp (mailings).
Deze diensten meten websitebezoek en surfgedrag; statistieken waarmee wij onze
dienstverlening kunnen verbeteren en optimaliseren.
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Het inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies kun je beheren via de
instellingen in de browser.
3.

DERDEN (LEDEN, NIET-LEDEN, PERSONEN OF BEDRIJVEN)

3.1

Als beroepsvereniging vinden wij het belangrijk dat onze leden elkaar kunnen
benaderen om bv. kennis te delen, voor intervisie, samenwerking etc. Om die reden
plaatsen wij de ledenlijst met naam, adres, telefoonnummer, e-mail, bedrijfsnaam,
website en beroepscategorie van onze leden op het afgeschermde gedeelte van de
website. Dit gedeelte is beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor
leden en personen die voor onze beroepsvereniging werkzaam zijn. Zij zijn
gehouden zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens, geheimhouding in
acht te nemen en de gegevens niet met derden te delen.

3.2

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden (niet-leden, personen of bedrijven)
verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die
wij met jou hebben gesloten, je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt
gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke
uitspraak.

4.

BEWAARTERMIJN, GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGING

4.1

Persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig, volgens de wet, en voor het doel
waarvoor ze zijn verkregen. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan
nodig is en hanteren een termijn van vijf jaar na de laatste factuur. Daarna worden
de gegevens vernietigd, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

4.2

De digitale systemen waarin we persoonsgegevens verwerken zijn beveiligd tegen
onbevoegde toegang en met een persoonlijk wachtwoord alleen toegankelijk voor
bestuursleden en personen die voor ons (in opdracht) werken. Zij hebben een
geheimhoudingsplicht voor alle aan ons verstrekte persoonsgegevens.

4.3

Wanneer er ondanks onze beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op
onze beveiliging plaatsvindt door misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, en die inbreuk leidt tot
(de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw
persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte
gesteld.

4.4

Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, als de
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke
levenssfeer.
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5.

RECHTEN VANUIT DE WET

5.1

Je hebt recht op:

5.2

•

informatie: welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel;

•

inzage en afschrift van die gegevens voor zover het de privacy van een ander
niet schaadt;

•

correctie of verwijdering van gegevens, als dat nodig mocht zijn. Aan het recht
om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kunnen we alleen tegemoet
komen als het bewaren voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet moeten worden bewaard op grond van een wettelijke regeling;

•

verzet: in bepaalde gevallen kun je je verzetten tegen de verwerking van je
gegevens;

•

dataportabiliteit: je kunt persoonsgegevens die van je worden bewaard bij ons
opvragen om over te dragen naar een andere organisatie;

•

menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluiten.

Wil je gebruik maken van jouw rechten, mail dan naar groenezorg@gmail.com.
Binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek ontvang je van ons bericht. Mocht je
verzoek niet kunnen worden gehonoreerd, dan zullen we dit aan je uitleggen.
Het kan voorkomen dat wij vragen om bij het verzoek tot inzage een kopie van je
identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met
nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit is ter bescherming van je privacy.

5.3

Heb je een klacht over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken,
dan nodigen we je uit om contact op te nemen zodat we samen een oplossing
kunnen vinden.

6.

WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

De actuele privacy- en cookieverklaring is te vinden op onze website.
Neem voor vragen, opmerkingen en suggesties contact op per mail: groenezorg@gmail.com
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