Privacyregeling familieadvertenties CBG|Centrum
voor familiegeschiedenis
Ten behoeve van genealogisch en historisch onderzoek beheert CBG|Centrum voor
familiegeschiedenis op internet een uitgebreide collectie familieadvertenties: historische
advertenties uit kranten met geboorte-, overlijdens- en trouwberichten. Deze
familieadvertenties bevatten persoonlijke gegevens van levende en overleden personen. In
deze privacyregeling lees je hoe het CBG hiermee omgaat.
Deze privacyregeling is bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld onder nummer
1578643. De verantwoordelijke is het CBG, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.
De collectie van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
De collectie van het CBG bevat persoonsgegevens: tot individuen te herleiden gegevens als
naam, geboortedatum, trouwdatum of woonplaats. Gebruik van deze persoonsgegevens valt
onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Onder de wet zijn persoonlijke gegevens van
overleden personen niet beschermd.
Het CBG bouwt haar collectie op door familieadvertenties in te scannen en daarin
opgenomen namen daaraan te koppelen als tekst (‘metadata’). Gebruikers met toegang tot
deze collectie kunnen dan zoeken op namen en de advertenties in digitale vorm inzien
waarin deze namen voorkomen.
Opvragen van advertenties
Opvragen van advertenties in de collectie is alleen mogelijk voor gebruikers met een geldig
persoonsgebonden account, of voor bezoekers van de bronnenzaal van het CBG te Den
Haag.
Aanvragers van een account en bezoekers dienen akkoord te gaan met het reglement voor
gebruik van de website CBG Verzamelingen, waarin privacy-gerelateerde regels zijn
opgenomen. Deze vermeldt onder meer dat familieadvertenties niet zomaar mogen worden
verspreid of gepubliceerd en dat mensen zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens
moeten houden. Bij geconstateerde overtreding van deze privacyregeling kan het CBG het
account van de gebruiker sluiten.
Het CBG heeft geen controle over het gebruik van persoonsgegevens door haar gebruikers
en bezoekers. Zo kan het CBG niet voorkomen dat anderen familieadvertenties van haar
overnemen en herpubliceren.
Inzage in gegevens
Een ieder kan als gebruiker van het CBG inzage krijgen in persoonsgegevens van hemzelf of
van anderen. Het CBG zal je op verzoek een kopie verschaffen van alle familieadvertenties
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die betrekking hebben op jouwzelf. Dit verzoek kan schriftelijk of elektronisch worden
ingediend en moet worden voorzien van bewijs dat de verzoeker de persoon in kwestie is.
Correctie van gegevens
Op verzoek van een ieder zal het CBG fouten in de metadata in haar collectie herstellen.
Omdat de collectie van het CBG is gebaseerd op de gegevens zoals vermeld in historische
documenten, is het niet mogelijk correcties of aanpassingen te doen wanneer dit tot
afwijkingen leidt ten opzichte van de advertenties. Ook is het niet mogelijk correcties of
aanpassingen te doen in de gescande advertenties zelf.
Verwijdering van gegevens
Een ieder wiens persoonlijke gegevens voorkomen in de collectie kan bij het CBG een
verzoek tot verwijdering indienen. Dit verzoek kan schriftelijk of elektronisch worden
ingediend en moet worden voorzien van bewijs dat de verzoeker de persoon in kwestie is.
Het CBG zal na controle van het verzoek de betreffende persoonsgegevens verwijderen uit
de metadata zodat zoekopdrachten op deze persoonsgegevens geen advertenties meer
opleveren. De advertentie die als bron diende, blijft echter aanwezig in de collectie vanwege
zijn status als historisch document.
Toegang door zoekmachines
Toegang voor zoekmachines tot de collectie familieadvertenties is afgeschermd met behulp
van het Robots.txt protocol. Hiermee wordt aangegeven dat deze collectie niet voor
zoekmachines bedoeld is. Daarnaast is specifiek bij de zoekmachine Google een blokkade
geregistreerd waardoor Google geen pagina’s indexeert uit de collectie.
Beveiliging
Het CBG hanteert adequate beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot de
collectie en daarin opgenomen persoonsgegevens te waarborgen. Gegevens zijn slechts op
te vragen voor gebruikers die zich met een wachtwoord hebben aangemeld.
Toevoegen en aanpassen van gegevens kan slechts door beheerders in dienst van het CBG.
Deze beheerders hebben toegang tot alle gegevens maar zijn daarbij aan strikte
geheimhouding gebonden. Hun activiteiten worden geregistreerd en bij geconstateerd
misbruik neemt het bestuur maatregelen.
Tegen ongeautoriseerde toegang van buitenaf worden maatregelen genomen als een
firewall, afscherming van gevoelige gegevens en fysieke beveiliging van ruimtes waarin de
apparatuur is opgesteld.
Wijziging van deze regeling
Het CBG mag deze regeling eens per jaar wijzigen na een daartoe strekkend bestuursbesluit.
De voorgenomen wijzigingen zullen uiterlijk dertig dagen voorafgaande aan inwerkingtreding
worden aangekondigd op de website van het CBG en bij het CBP worden aangemeld.
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