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BBO neemt privacy serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier 
verwerken en gebruiken. Hierbij houdt BBO zich aan de wet- en regelgeving op het 
gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening 
Gegevensbescherming’ (AVG) voorschrijft. 
 
 
Onderzoek 
 
Voor onderzoek kan BBO gebruik maken van persoonlijke gegevens. Het gaat deels om 
naw-gegevens van contactpersonen (naam, postadres, telefoon, emailadres e.d.), die 
gebruikt worden voor regulier contact om een efficiënte voortgang van onderzoeken te 
bewerkstelligen. De gegevens worden alleen gebruikt indien de betreffende persoon 
daarvoor toestemming heeft gegeven.  
 
Voor een ander deel kan het gaan om gegevens die worden verzameld voor een 
onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête. Het kan gaan om 
contactgegevens voor het benaderen van respondenten, en het kan gaan om gegevens 
die door respondenten worden aangeleverd door het invullen van een vragenlijst of in 
een interview. BBO gebruikt de verzamelde gegevens alleen ten behoeve van het 
onderzoek en geeft de gegevens niet zonder toestemming van de personen door aan 
derden. BBO geeft vooraf informatie over het doel van de gegevensverzameling en de 
wijze waarop die gebruikt gaat worden. BBO vraagt vooraf altijd toestemming om de 
gegevens voor het onderzoek te mogen gebruiken. Daarbij wordt ook aangegeven op 
welke manier de resultaten van het onderzoek openbaar worden gemaakt. 
 
 
Beveiliging 
 
De privacywetgeving verplicht de persoonsgegevens te beveiligen. BBO heeft passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De 
persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten Nederland en niet zonder toestemming 
van de betreffende personen gedeeld met derden.  
BBO heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle 
persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door BBO genomen 
maatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te 
omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. BBO 
kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 
 
Verwerkingsregister 
 
Bij elk project wordt in het Plan van Aanpak vastgelegd hoe met persoonsgegevens 
wordt omgegaan (verwerkingsregister). Het gaat om: 
 Het doel van de verwerking 
 De beheerder van de verwerking 
 De gebruiker van de verwerking 
 De soort gegevens die verwerkt worden 
 De herkomst van de gegevens 
 De bewaartermijn van de gegevens 
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Inzage en correctie van uw gegevens 
 
Personen waarvan BBO persoonlijke gegevens heeft, kunnen kennisnemen van de 
persoonlijke informatie die BBO over hen heeft. Op zo’n verzoek wordt binnen één 
maand gereageerd. Indien er onjuistheden voorkomen in de gegevens, kunnen deze op 
verzoek worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd.  
Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs, waarop de aanvrager een handtekening heeft gezet en onder 
vermelding van het adres waarop er met contact kan worden opgenomen. 
 
 
BBO en andere websites 
 
Op de website(s) van BBO treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. BBO 
kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die 
partijen met uw gegevens.  
 
 
Wijzigingen 
 
BBO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 
statement.  
 
 
 


