
 

 

Privacyverklaring BIJ12 

BIJ12, onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg, 

uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, Leidseveer 2 Utrecht, 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 27261712, respecteert de privacy van de bezoekers van haar website 

en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

In deze privacyverklaring wordt het beleid beschreven van BIJ12 met betrekking 

tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van 

persoonsgegevens via de website van BIJ12. Door gebruik te maken van de 

website van BIJ12 stemt u in met het verzamelen, gebruiken en beheren van uw 

persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.  

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Gegevens die u aan ons verstrekt 

Wanneer u uw persoonsgegevens invult in het klachtformulier, door in te loggen 

op een account, het forum of een contactformulier op onze website, stemt u 

ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen op onze 

servers. 

 

Gegevens die wij automatisch verzamelen 

BIJ12 gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden genoemd in deze 

privacyverklaring, en voor zover wettelijk vereist of de daarvoor benodigde 

toestemmingen zijn verkregen. Wanneer u onze website bezoekt of onze 

diensten gebruikt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden 

gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee 

u toegang heeft. Deze gegevens omvatten: 

 URL, browsertype en –taal, datum en tijd van het bezoek die worden 

verzameld via Google Analytics en door ons worden opgeslagen; en 

 Informatie die wij verzamelen met behulp van cookies. 

 

Google Analytics 

1. BIJ12 maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die 

wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt 



gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website 

gebruiken. 

2. Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe bezoekers 

de website gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen 

voor BIJ12 en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-

activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover 

deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende 

privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou moeten zijn van een 

passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

BIJ12 is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid 

hieromtrent uit. Door gebruik te maken van de website geeft u 

toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de 

wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  

 

2. Doeleinden 

BIJ12 gebruikt de gegevens om klachten en meldingen af te handelen, voor onze 

communicatiestrategie, om onze dienstverlening te verbeteren, het toezenden 

van nieuwsbrieven, voor een forum in een persoonlijke omgeving en blogposts.  

 

3. Delen met anderen 

1. Alleen de personen die voor BIJ12 in het kader van de uitoefening van hun 

functie persoonsgegevens verwerken, beveiligen en/of IT-

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, hebben voor zover dit noodzakelijk 

is toegang tot de verzamelde persoonsgegevens. 

2. BIJ12 kan uitsluitend voor bovenstaande verwerkingsdoeleinden een 

verwerker inschakelen met wie BIJ12 een verwerkersovereenkomst sluit 

die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien 

van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met 

betrekking tot de te verrichten verwerkingen.  

 

4. Beveiliging 

 

BIJ12 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige 

verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of 

openbaarmaking. Deze maatregelen zullen zorgen voor een passend 

beveiligingsniveau. 

 

5. Bewaartermijn 

BIJ12 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de 

doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen, of zo veel langer als BIJ12 op 



grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te 

bewaren. 

 

6. Contact en rechten van betrokkenen 

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de verwerking van 

persoonsgegevens, waaronder ook verzoeken tot verbetering, aanvulling, 

verwijdering, beperking, overdracht of inzage van persoonsgegevens kunt u 

contact opnemen met Michelle Fransen: Michelle.Fransen@bij12.nl of 085-486 

2222.  

 

U heeft voorts het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens 

 

7. Wijziging 

BIJ12 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze 

privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018. 

 


