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Privacy reglement BVIKZ 

 
De Bvikz gaat op een uiterst zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens. Op de website kunt u 
terug vinden wat het doel is van de verwerking van de persoonsgegevens, wat er met uw 
persoonsgegevens word gedaan en welke dossier door de Bvikz worden aangelegd en hoe alles is 
beveiligd. 
Indien de Bvikz persoonlijke gegevens voor u of een van uw minderjarige kinderen opvraagt, gebeurt 
dit alleen met een ondertekende machtiging van een of beide gezaghebbende ouders. De Bvikz deelt 
geen persoonsgegevens met anderen, tenzij u hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming geeft. 
Indien u vragen heeft of een klacht wilt indienen m.b.t. het gebruik of gebruikmaking van uw 
persoonsgegevens kunt u terecht bij de privacy expert op het volgende emailadres privacy@bvikz.nl 
 
 
Rechten van betrokkene1 
In de gevallen waar de Bvikz persoonsgegevens van u bewaart, heeft u onder de AVG de volgende 
rechten: 
Recht op inzage 
Recht op rectificatie en aanvulling 
Recht op vergetelheid (Het recht om ‘vergeten’ te worden) 
Recht op dataportabiliteit (Het recht om persoonsgegevens over te dragen) 
Recht op beperking van de verwerking (Het recht om minder gegevens te laten verwerken) 
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (het recht op een 
menselijke blik bij besluiten) 
Recht van bezwaar te maken tegen gegevensverwerking 
 
 
Werkwijze om op een verzoek te reageren  
- uw verzoek dient schriftelijk dan wel per email ingediend te worden bij privacy@bvikz.nl 
- u krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging per email 
- aan uw verzoek zal binnen 30 dagen schriftelijk/per email worden voldaan. In het antwoord zal ofwel     
  worden aangegeven dat aan het verzoek is voldaan, of worden aangegeven waarom geen gehoor  
  wordt gegeven aan het verzoek. In uitzonderlijke gevallen heeft de Bvikz het recht om binnen 3  
  maanden te reageren op een verzoek. 
 
Plaatsen op website 
Alle relevante stukken m.b.t. de AVG zullen op een aparte pagina van de website van de Bvikz 
worden geplaatst. 
 

                                                
1 Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 


