Privacyverklaring

Reglement voor het gebruik van persoonsgegevens door het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
d.d. 15 september 2020
→ for English, see below
Websitebezoek
Het CBG slaat gegevens op van websitebezoekers en plaatst cookies voor de correcte werking van de sites. Het
maakt geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare volgtechnieken.
Van anonieme bezoekers worden alleen gegevens zoals IP-adres, tjdstp en opgevraagde informate bewaard,
voor het kunnen genereren van statsteken met behulp van Google Analytcs. eze gegevens worden
geanonimiseerd. Hierbij heef het CBG de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen
genomen om te voorkomen dat Google deze informate voor eigen doeleinden aanwendt.
eze gegevens worden verwerkt voor het eigen gerechtvaardigd belang van het CBG en worden bewaard om zo
over een voldoende lange periode efecteve statsteken te kunnen maken.
Accounthouders
Van bezoekers met een account, onder meer ten behoeve van de aanschaf van een abonnement, worden alle
ingevulde gegevens bewaard. Ten behoeve van de administrate gaat het om naam-, adres-, en woonplaatsgegevens, alsmede bankrekeningnummer en emailadres, en voorts de (niet verplichte) zaken zoals
telefoonnummer en geslacht, voor zover deze zijn ingevuld. eze informate is toegankelijk en te wijzigen door
de gebruiker zelf.
e inlog op de website wordt geregeld door middel van een inlognaam en wachtwoord.
Het CBG gebruikt deze persoonsinformate alleen voor administrateve doeleinden en zal deze niet aan derden
verstrekken. oel van dit gebruik is het leveren van de overeengekomen diensten. e gegevens worden bewaard
gedurende de looptjd van de diensten, en daarna alleen voor zover wetelijk verplicht.
Nieuwsbrief
e gebruiker kan apart akkoord gaan met een abonnement op een digitale nieuwsbrief. it abonnement kan op
ieder moment worden stopgezet. e gegevens van dit nieuwsbriefabonnement worden verwijderd zodra het
abonnement wordt stopgezet.
Beveiliging
Het CBG doet moeite de geregistreerde gegevens te beschermen tegen gebruik door onbevoegden, onder meer
door interne veiligheidsprocedures en toegangsbeveiliging (zowel van ruimtes en computers als sofware).
Inzage en wijziging van uw gegevens
U heef het recht door ons gebruikte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. it verzoek
kunt u schrifelijk indienen, per brief of per e-mail. Correcte en wijziging van gegevens is alleen mogelijk als het
gaat om evidente fouten of verouderde informate. Verwijdering van gegevens is alleen mogelijk als hiertegen
geen wetelijke bezwaren bestaan.
Specifek wanneer het gaat om correcte of verwijdering van persoonsgegevens uit archiefmateriaal
(‘bronmateriaal’), verzoeken wij u deze verwijdering aan te vragen via een e-mail aan privacy@cbg.nl it geldt
ook voor persoonsgegevens van personen die in een familierelate tot u staan. Het CBG kan de verwijdering of
correcte van gegevens weigeren, maar is verplicht dit schrifelijk te motveren.
Om misbruik van het verwijderverzoek te voorkomen, willen wij u vragen u adequaat te identfceren. Wij vragen
u zo precies mogelijk aan te geven welk gegeven moet worden verwijderd.

Functonaris Gegevensbescherming
Het CBG heef een Functonaris Gegevensbescherming aangesteld. eze kan eventuele klachten over misbruik
van persoonsgegevens behandelen. Hij is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer
FG009858. Hij is te bereiken via de algemene CBG-contactpunten en via e-mailadres privacy@cbg.nl
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heef over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('de privacywet') heef u ook het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u vindt dat wij uw
verzoek niet correct hebben behandeld. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement

Regulatons for the use of personal data by the CBG|Center for family history
dated 15 September 2020
Website visit
The CBG stores data of website visitors and places cookies for the proper functoning of the websites. It does not
use tracking cookies or similar tracking technologies.
For anonymous visitors, the CBG only stores data such as IP addresses, tme and informaton requested, for the
purposes of generatng statstcs via Google Analytcs. The data are anonymized. In doing so, the CBG has taken
the measures recommended by the utch ata Protecton Authority to prevent Google from using this
informaton for its own purposes.
These data are processed for the CBG's own legitmate interest and are retained in order to generate efectve
statstcs over a suiciently long period of tme.
Account holders
All data entered by visitors with an account will be stored, including for the purposes of purchasing a
subscripton. For the purposes of administraton, these data include name and address details, bank account
number and email address, as well as non-compulsory maters such as telephone number and sex, in so far as
they have been entered. This informaton is accessible to and can be altered by the users themselves.
The login on the website is arranged via a username and a password.
The CBG will only use these personal data for administratve purposes and will not provide them to third partes.
This use is intended to provide the agreed services. The data will be retained during the term of the services,
afer which they will only be retained to the extent required by law.
Newsleter
The user may agree separately to enter into a subscripton to a digital newsleter. This subscripton can be
terminated at any tme. The data from this newsleter subscripton will be deleted as soon as the subscripton is
discontnued.
Security
The CBG is making eforts to protect the registered data against use by unauthorised persons, including through
internal security procedures and access control (of rooms, computers as well as sofware).
Access to and alteraton of your data
You have the right to access or alter personal data used by us or to have them deleted. You may submit this
request in writng, via leter or by email. ata may only be rectfed and altered in case of obvious errors or
outdated informaton. eleton of data is only possible if there are no legal restrictons against doing so.

With specifc regard to the rectfcaton or deleton of personal data from archival material (‘source material’), we
request that you ask for this deleton in an email to privacy@cbg.nl. The same applies to personal data of
individuals who have a family relaton with you. While the CBG may refuse the deleton or rectfcaton of data, it
is obliged to substantate this fact in writng.
In the interest of preventng a deleton request from being misused, we request that you provide proper
identfcaton. We ask you to indicate as specifcally as possible which data must be deleted.
ata Protecton Oicer
The CBG has appointed a ata Protecton Oicer who will deal with any complaints about the misuse of personal
data. This oicer is registered with the utch ata Protecton Authority under number FG009858. The oicer can
be contacted through the general CBG contact points and at the email address privacy@cbg.nl.
utch ata Protecton Authority
We are of course happy to assist you with any complaints about the processing of your personal data. Under the
General ata Protecton Regulaton (‘privacy legislaton’), you also have the right to lodge a complaint with the
utch ata Protecton Authority against the processing of your personal data if you believe that we have not
dealt with your request correctly. You may contact the utch ata Protecton Authority for this purpose.

