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Privacy Verklaring 
 

Stichting Zalencentrum De Brug respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt 
behandeld. De Brug verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening 
te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Met het 
onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de 
betrokkene(n) wiens persoonsgegevens De Brug verwerkt. 
 
 
Doel verwerking persoonsgegevens 
 
De Brug verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:  
- het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomsten inzake het verhuur voor  b.v. cursussen, 

beurzen, vergaderingen, recepties, bruiloften, feesten en sociaal-maatschappelijke en culturele 
activiteiten;  

- het maken van een arbeidsovereenkomst en het voeren van een verantwoorde loonadministratie;   
- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; 
- marketing- en communicatie activiteiten. 
 
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
 
De Brug verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:  
achternaam, voornaam, voorletters, tussenvoegsel, geboortedatum, geboorteplaats, postadres, e-
mailadres,  telefoonnummer, Bank- Girorekening en, voor zover het betrekking heeft op arbeids- of 
dienstverleningsovereenkomsten: BSN nummer, soort identiteitsbewijs, identiteitsnummer, datum in 
dienst, datum uit dienst, soort arbeidscontract, loonbelastingverklaring. 
 
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt De Brug omdat deze door u als betrokkene op eigen 
initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.  
 
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens 
 
De Brug verwerkt genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen 
gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  
- wettelijke verplichting 
- uitvoering van een overeenkomst 
- verkregen toestemming van betrokkene(n) 
- gerechtvaardigd belang 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden  
 
De Brug deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de 
dienstverlening met inachtneming van de genoemde doeleinden.  
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Hierbij valt te denken aan: 
- Een administrateur  
- Arbodienst, verzuimadministratie 
- Een accountantsbureau ivm het samenstellen van de jaarrekeningen 
Met de derde partij die namens en in opdracht van De Brug uw persoonsgegevens verwerkt, wordt 
een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving 
van de AVG en zelf verantwoordelijk is voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens .  
 
Personen die op basis van vrijwilligheid, werkzaam zijn voor De Brug verplichten zich strikte 
geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge van zijn/haar activiteiten bij De 
Brug  bekend wordt en waarvan men kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 

 
De Brug hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, 
rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische 
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  
 
Beeldmateriaal  
- Het pand van De Brug is beveiligd met camera’s. Dit beeldmateriaal wordt binnen 14 dagen 

gewist. 
- Tijdens activiteiten in De Brug kan beeldmateriaal, zoals foto’s en video-opnamen worden 

gemaakt van klanten en gasten. Deze opnames worden alleen gemaakt na verkregen 
toestemming van de verantwoordelijke van de organisatie van de bijeenkomst..   

- Een klant/ gast kan aangeven dat hij/zij niet zichtbaar wil zijn op het beeldmateriaal. Dat gebeurt 
bij voorkeur op het moment dat begonnen wordt met het maken van foto’s of videopnamen. Ook 
achteraf kan een klant/ gast kenbaar maken dat hij/zij niet wil dat hij/zij zichtbaar in beeld is.  

- Het beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor bijvoorbeeld folders, website of een 
presentatie bij één van de activiteiten van De Brug.  

 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
 
De Brug bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de 
hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en 
regelgeving is vereist.  
 
 
Privacy rechten van betrokkenen  
 
- Een klant kan altijd aan De Brug vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ze 

worden opgeslagen. Uiterlijk binnen vier weken wordt inzage verstrekt in de opgenomen 
persoonsgegevens.  

- Een klant kan altijd de toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken.  
 
 
Gebruik Website & social media  
 
Op de website(s) van De Brug , zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om 
webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, 
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zoals Twitter, Linkedin of Facebook. De Brug houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor 
de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media 
is dus voor uw eigen risico.  
 
De Brug houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze 
weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door De Brug gedeeld 
met derden.  
 
De Brug maakt gebruik van tools als Google Analytics voor het verkrijgen van geanonimiseerde 
gegevens van websitebezoekers met als doel het gebruik van de website te kunnen analyseren en te 
optimaliseren. 
 
 
Aanpassing privacy verklaring 
 
De Brug heeft het recht de inhoud van dit privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy verklaring worden op website 
van De Brug gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s). 
 
 
Deze privacy verklaring is op 22 mei 2019 vastgesteld.   


