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Deze verklaring is van toepassing op alle door de BPL geleverde producten en diensten. Het BPL-

bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. Het bestuur is hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter. 

Algemeen  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een EU-wetgeving waarin het verwerken 

en het vrij gebruiken van persoonlijke gegevens vastgelegd is. Het bestaat uit gegevensbescherming 

principes en voorwaarden waaraan voldaan moet worden wanneer persoonlijke gegevens verwerkt 

worden. Het doel van de AVG is om dezelfde wetten voor de bescherming van uw gegevens te 

hebben in alle EU-lidstaten en om burgers meer controle te geven over hoe en wanneer deze 

gegevens gebruikt worden, zelfs als ze zich in een ander land bevinden. Hoewel de AVG een EU-

wetgeving is, dient elk bedrijf dat goederen of diensten aanbiedt aan EU-burgers, onafhankelijk van 

de locatie, zich aan de regelgeving te houden. 

Persoonsgegevens 

Welke persoonsgegevens verwerken we als BPL? Welke persoonsgegevens delen we en met 

wie en met welk doel? 

De BPL website verwerkt alleen de persoonsgegevens die u zelf invoert in een account of 

webformulier. Elke pagina op deze website waar u persoonsgegevens kunt invoeren geeft aan met 

welk doel de gevraagde persoonsgegevens worden verzameld en voor deze gegevens wordt de 

wettelijke bewaartermijn gehanteerd.  

Zodra u uw persoonsgegevens in een account opslaat of via een webformulier verstuurt hebben wij 

als eigenaar van deze website toegang tot deze gegevens. Daarbij willen we benadrukken dat uw 

ingezonden gegevens alleen toegankelijk zijn voor de beheerders van onze website (slechts twee 

bestuursleden en een ondersteunend oud-bestuurslid) en de website administrator van Inforwijzer. 

Deze personen moeten eerst inloggen in de website met hun gebruikersnaam en wachtwoord om bij 

de gegevens te kunnen komen. 

Er zijn verschillende doelen waarvoor wij persoonsgegevens bewaren. Om uw privacy zo goed 

mogelijk te waarborgen zullen per doel slechts de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor dat doel 

bewaard worden en zijn ze voor een beperkt aantal personen toegankelijk. De betreffende doelen 

met bijbehorende gegevens zijn: 

- Ledenadministratie + ledencommunicatie, waaronder de helpdesk 

o NAW, emailadres en telefoonnummer  

o Bijbehorende correspondentie 

o In te zien door fiscus en secretaris van het BPL-bestuur en de medewerkers van onze 

helpdesk bij vakbond de Unie ter verificatie van het lidmaatschap. 

- Het versturen van de nieuwsbrief 

o Emailadres  

o In te zien door ons bestuurslid dat over de nieuwsbrief gaat 

- Incasseren en verwerken van contributie  

o NAW + bankgegevens 

o In te zien door de fiscus van het BPL-bestuur 

- Statistische doeleinden 



o Leeftijd, geslacht, startjaar studie, jaar van afstuderen, praktijknaam, geboortedatum 

o In te zien door het bestuur 

 

Andere bezoekers van de website kunnen uw persoonsgegevens niet opvragen tenzij we op de plek 

waar u uw gegevens invoert uitdrukkelijk aangeven dat deze gegevens voor iedereen of voor 

bepaalde groepen gebruikers toegankelijk zijn.  

Opslag en verwerking/gebruik van de persoonsgegevens  
Deze website is gebouwd in het open source CMS Drupal 9. Dit is een zeer betrouwbaar en veilig 

CMS. Inforwijzer zorgt ervoor dat het CMS altijd veilig blijft door het tijdig doorvoeren van 

beveiligingsupdates. 

Uw persoonsgegevens binnen de website staan in een database op een webserver van Combell. 

Medewerkers van Combell hebben niet rechtstreeks toegang tot uw gegevens. Hun ISO 27001-

gecertificeerd Information Security Management System beschermt uw gegevens. 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Inforwijzer, vakbond De Unie en MailChimp. 

Inforwijzer heeft een verwerkersovereenkomst met Combell en CleanTalk. Hierdoor houden alle 

betrokken organisaties zich aan de Europese regels voor gegevensbescherming. 

Alle gegevens worden door de BPL beveiligd online opgeslagen in de Cloud. Een uitzondering hierop 

zijn de algemene bank en fiscale gegevens, deze worden ook opgeslagen in een map die in beheer is 

van de penningmeester. De gegevens die nodig zijn om bij de onlinegegevens en Cloud te komen 

worden beheerd via een wachtwoordmanager. Het wachtwoord dat nodig is om in de manager in te 

loggen is in beheer bij het bestuur. Bij vertrek van een bestuurslid zal dit wachtwoord meteen 

gewijzigd worden.  

Daarnaast hebben al onze bestuursleden een uitgebreide geheimhoudingsverklaring getekend, welke 

ook de gegevens van onze leden beslaat.   
 

Na het beëindigen van het lidmaatschap hanteren we de wettelijke en fiscale toegestane en 

noodzakelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens. Hoe lang gegevens precies worden 

bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor ze worden verwerkt. Per 

doel kan de bewaartermijn verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens 

verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer tot een persoon te herleiden zijn. We 

gebruiken ze dan alleen nog voor statistische doeleinden. 

In het onverhoopte geval dat een data-lek wordt geconstateerd zal dit lek direct gemeld worden en 

benodigde maatregelen genomen worden.  

Uw rechten 
U kunt altijd via ons contactformulier vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en met welk 

doel. U kunt deze gegevens inzien en u kunt vragen ze te verwijderen. Dat zullen wij dan direct doen. 

Hoe worden huidige en toekomstige relaties geïnformeerd over welke persoonsgegevens 

worden bewaard?  
- Bestaande leden worden per e-mail op de hoogte gesteld van de Privacy Verklaring;  

- Nieuwe leden worden bij het aangaan van de het lidmaatschap geïnformeerd over de 

privacyverklaring van BPL. Bij nieuwe leden die zich via internet aanmelden geschiedt dit al 

op het aanmeldformulier.  De privacyverklaring staat ook op de website van BPL. Daarnaast 

zullen we ernaar verwijzen in de welkomstbrief die onze nieuwe leden ontvangen. 



Anonieme persoonsgegevens 
Voor het verzamelen van de web statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Deze applicatie 

gebruikt javascript en cookies waarmee we uw gedrag op onze website kunnen volgen. 

We verzamelen de volgende gegevens: het type machine dat u gebruikt (zoals een Windows-PC, een 

iPad of mobiele telefoon), de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), de regio 

waarvandaan u de website bezoekt, hoe u op onze site bent gekomen, welk zoekwoord u heeft 

gebruikt om ons te vinden, het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. 

We hebben Google Analytics zo ingesteld dat we voldoen aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit betekent dat we slechts een deel van uw IP-adres registreren. Hierdoor 

bent u niet te identificeren, maar kunnen wij wel goede analyses uitvoeren om deze website en onze 

dienstverlening te verbeteren. Dit wordt opgeslagen in een log-bestand. Het aantal log-regels dat we 

bewaren is beperkt. Het aantal log-meldingen per tijd bepaalt hoe lang de gegevens worden 

bewaard. Dit zal meestal niet langer dan enkele dagen zijn.  

We gebruiken de verzamelde gegevens niet voor een ander doel. Ook Google zal de door onze 

website verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Naast ons heeft Inforwijzer 

inzicht in de gegevens om ons te helpen bij de analyse van de prestaties van de website. 

Wijzigen van het Privacy Verklaring  
De tekst van de privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging door het bestuur van BPL 

ten alle tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website 

zijn gepubliceerd. Leden kunnen voorstellen tot wijziging van de privacyverklaring indienen bij het 

bestuur. Voor het gebruik maken van uw rechten ten aanzien van bescherming persoonsgegevens 

verzoeken wij u contact op te nemen met de voorzitter van de BPL via het bekende emailadres. 

Functionele cookies 
De website gebruikt ook functionele cookies. Deze helpen de website goed te functioneren. 

Bijvoorbeeld om tijdens het bezoek aan deze website te onthouden dat u ingelogd bent. 

Cookies weigeren 
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies kunt u via de instellingen van uw browser cookies 

uitschakelen. Ook zonder het gebruik van cookies kunt u gebruik maken van deze site, maar 

geavanceerde functionaliteit zal niet werken.  

 


