
Privacy 
Zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens is voor de Stichting Belangengroep 
Drechtsteden vanzelfsprekend. In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in 
de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waken wij hier ook voor. 
De persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of die wij op andere wijze hebben 
verkregen worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van onze statutaire 
doelstelling noodzakelijk is, wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken of u 
hiervoor toestemming geeft. 
 
Doeleinden en rechtsgronden van de gegevensverwerking 
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden: 

 Voor het treffen van regelingen met bedrijven, ondernemingen, instellingen en 
publiekrechtelijke lichamen voor het verkrijgen van korting bij de aanschaf van goederen 
en/of het verlenen van diensten; 

 Voor het bedingen van voordelen met betrekking tot gesloten en/of te sluiten 
verzekeringen bij verzekeraars; 

 Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website of om 
onze website en onze dienstverlening te analyseren en zo nodig te verbeteren; 

 Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen. 
 
De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden: 

 De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

 Het nakomen van een wettelijke verplichting; 

 Gerechtvaardigd belang; 

 Door u gegeven toestemming. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of 
anderszins een vraag aan de Stichting Belangengroep Drechtsteden stelt. Hebt u 
toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd intrekken. 

 
Bewaartermijnen en beveiliging 
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de 
hiervoor genoemde doeleinden of om aan wet- en regelgeving te voldoen. 
Wij hebben maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen, zowel in 
technische als in organisatorische zin. 
Om onze statutaire doelstelling goed te kunnen uitvoeren kunnen wij gebruik maken van 
externe leveranciers. In dat geval zijn met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten 
gesloten. De overeenkomsten zijn getoetst aan de eisen van de AVG. In de overeenkomsten 
is opgenomen dat uw gegevens worden beschermd en beveiligd. 
 
Uw rechten 
U hebt het recht de Stichting Belangengroep Drechtsteden te verzoeken om de 
persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien en te vragen of wij die willen 
verwijderen, corrigeren of aanvullen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Waar dat 
mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet 
kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met de wet, of wanneer dit om andere bijzondere 
redenen niet mogelijk is, dan laten wij u dit weten. U hebt te allen tijde het recht een klacht in 
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Vragen 
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
contact met ons opnemen. 
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