
 

PRIVACYVERKLARING 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

BVG Peelland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van BVG Peelland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 

contactformulier op de website aan BVG Peelland verstrekt. BVG Peelland kan de 

volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw naam 

- Uw adres 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

Waarom BVG Peelland gegevens nodig heeft 

BVG Peelland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u  per e-mail te kunnen benaderen indien u 

telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. 

Daarnaast kan BVG Peelland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

Hoelang BVG Peelland gegevens bewaart 

BVG Peelland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet 

langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen 

BVG Peelland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor 

de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van BVG Peelland worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. 

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

BVG Peelland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden 

verstrekt. 

 



 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 

kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bvg-peelland.nl 

BVG Peelland zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren. 

COOKIEBELEID 

Waar worden cookies opgeslagen? 

Cookies worden door browsers - zoals Chrome, Safari, Firefox of Internet Explorer - 

opgeslagen op je eigen computer. Het verschilt per browser waar de cookies staan. 

Cookies worden nooit opslagen op het internet en kunnen alleen worden gelezen door de 

websites (of advertentie-netwerken) die ze geplaatst hebben. De gegevens zijn anoniem: 

er wordt niet achterhaald wie u bent of waar u woont. U kunt cookies zien als een 

inbreuk op de privacy, omdat er ongevraagd gegevens worden verzameld, maar ze zijn 

niet gevaarlijk.  

Wat gebeurt er als ik cookies weggooi? 

Dan zullen de websites die cookies gebruiken ze opnieuw aanmaken. Bij websites waar je 

eerder bent geweest krijgt je weer een melding waarin toestemming gevraagd wordt 

voor het plaatsen van cookies. Bij websites waar je automatisch werd herkent zul je 

opnieuw je gegevens moeten invullen. 

Beveiligen 

BVG Peelland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen 

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BVG Peelland maakt gebruik 

van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 

verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn 

van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BVG 

Peelland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BVG Peelland  

www.bvg-peelland.nl  is een website van BVG Peelland.  

 

Postadres: Haageind 26, 5751 BC Deurne 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17191274 

Telefoon: 06 2039 9975 

E-mailadres: info@bvg-peellland.nl 


