Privacyverklaring Baracuda Zeeverkenners
Deze privacyverklaring legt uit welke soorten persoonsgegevens wij van je kunnen verwerken als je lid bent of
lid geweest bent van de Baracuda Zeeverkenners, een ouder bent van één van onze leden, een vriend of
donateur bent van de Baracuda Zeeverkenners, bij ons bekend staat als contactpersoon in geval van nood, een
huurder bent van ons gebouw, met ons contact opneemt, of vanuit een andere rol interactie met ons hebt. Deze
privacyverklaring legt ook uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe we deze gegevens beveiligen.
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Scouting Baracuda Zeeverkenners
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Vereniging

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens
De wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) beschrijft een aantal wettelijke gronden voor het verwerken
van persoonsgegevens. Voor alle gegevens die wij verwerken beroepen wij ons op één van deze gronden,
waaronder:
Toestemming
In bepaalde situaties mogen we jouw gegevens verwerken als je ons daar toestemming voor geeft.
Bijvoorbeeld
Het publiceren van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op onze website of in onze Facebookgroep.
Uitvoering van een overeenkomst
In bepaalde situaties hebben wij persoonsgegevens nodig om te kunnen voldoen aan een contractuele
overeenkomst.
Bijvoorbeeld
Als je lid wilt worden van onze vereniging hebben wij jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
geboortedatum en geboorteplaats nodig om je in te kunnen schrijven als lid van onze vereniging en als lid van
Scouting Nederland (de overkoepelende organisatie voor alle scoutingverenigingen in Nederland)
Wettelijke verplichting
Als de wet het ons verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken.
Bijvoorbeeld
Wanneer de persoonsgegevens die wij verwerken een criminele activiteit aantonen, bijvoorbeeld fraude of
diefstal.
Vitale belangen
Het kan voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens nodig is om de vitale belangen van de
betrokkene of een ander natuurlijke persoon te beschermen.
Bijvoorbeeld
Als een lid in levensgevaar is, mogen wij van belang zijnde gezondheidsgegevens delen met bijvoorbeeld
medisch personeel zonder dat het lid daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Gerechtvaardigde belangen
In bepaalde situaties verwerken wij persoonsgegevens wanneer het noodzakelijk is voor de behartiging van ons
gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde om deze persoonsgegevens te
verwerken. Het gaat hierbij om situaties waarvan in alle redelijkheid verwacht mag worden dat deze nodig zijn
om onze organisatie draaiende te houden, die geen impact hebben op jouw grondrechten of fundamentele
vrijheden.
Bijvoorbeeld
Wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over activiteiten die wij organiseren.

Wanneer verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen je persoonsgegevens op verschillende momenten:
 Wanneer je contact met ons opneemt;
 Wanneer je je bij ons inschrijft;
 Wanneer je je kind bij ons inschrijft of een kind waarvoor jij de verantwoording draagt;
 Wanneer je zelf, zonder dat wij daar om vragen, gegevens aan ons aanlevert;
 Wanneer je formulieren van ons invult, bijvoorbeeld een gezondheidsformulier;
 Wanneer je geld naar ons overmaakt;
 Wanneer je deelneemt aan activiteiten van ons;
 Wanneer je een derde toestemming geeft om gegevens met ons te delen;
 Wanneer een derde vanuit een wettelijke verplichting gegevens met ons deelt;
 Wanneer een derde vanuit een gerechtvaardigd belang gegevens met ons deelt;
 Wanneer je bij ons op het gebouw/terrein komt op plekken waar wij ook beveiligingscamera’s
hebben;
 Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat, bijvoorbeeld om het gebouw te huren;

Gegevens die wij verzamelen, waarom we dat doen en hoe we ze gebruiken
Contact
Wanneer je met ons contact opneemt om bijvoorbeeld informatie aan te vragen dan verwerken wij, afhankelijk
van de manier waarop je dat doet, je naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere
persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Het verzamelen van deze gegevens is voor ons noodzakelijk om op
een zo goed mogelijke manier het contact te onderhouden en deze gegevens zullen we dan ook alleen voor dat
doeleinde gebruiken.
Inschrijven/Uitschrijven
Leden
Als je je bij ons inschrijft als lid, vriend van de Baracuda of als donateur dan verwerken wij je naam, adres,
telefoonnummer(s), e-mail adres, geslacht, geboortedatum, geboortestad en -land. Deze gegevens hebben wij
nodig om je aan te kunnen melden bij onze vereniging en bij Scouting Nederland (de overkoepelende
organisatie voor alle scoutinggroepen in Nederland). Als je deze gegevens niet aan ons verstrekt is het niet
mogelijk om lid te worden van onze vereniging.
Daarnaast gebruiken we de gegevens ook om contact met je te onderhouden over de activiteiten die wij
organiseren, dit gebeurt o.a. via e-mail, de daarvoor bestemde WhatsApp groepen en telefonisch.
Ouders/verzorgers
Wanneer je als ouder of verzorger van een lid een kind bij onze vereniging aanmeldt verzamelen we ook
persoonsgegevens van je. Namelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig
om je op de hoogte te houden van zaken die betrekking hebben op het kind dat je bij ons ingeschreven hebt.
Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die georganiseerd worden waar het kind aan deel kan nemen. Dit contact
onderhouden wij o.a. via e-mail, de daarvoor bestemde WhatsApp groepen en telefonisch.

Oud-leden
Wanneer je je uitschrijft bij onze vereniging zijn er nog steeds gegevens die wij van jou verwerken, dit zijn je
naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum en geboorteplaats. Deze gegevens bewaren we
zodat door jou behaalde kwalificaties geregistreerd blijven, we je kunnen contacteren over bijvoorbeeld een
reünie, we je indien je weer lid wilt worden gemakkelijk weer kunnen registreren en om statistieken over onze
vereniging bij te houden.
Gezondheid
Om de beste zorg aan onze leden te kunnen bieden is het voor ons ook noodzakelijk om bepaalde
gezondheidsgegevens te verwerken. Het gaat dan om informatie over allergieën, diëten, aandoeningen,
medicijngebruik, zorgverzekeringsgegevens en andere gegevens die je ons aanlevert via het
gezondheidsformulier. Deze gegevens zijn in de eerste plaats inzichtelijk voor de stafleden van de speltak
waartoe het lid behoort, maar kunnen in geval van gezamenlijke activiteiten, wanneer dat nodig is om de juiste
zorg te bieden aan het betreffende lid, ook gedeeld worden met stafleden van andere speltakken,
bestuursleden, kookstaf en organisaties van kampen en activiteiten.
Contactpersonen in geval van nood
Wij vragen leden om ons van persoonsgegevens te voorzien van een contactpersoon in geval van nood, waarbij
deze contactpersoon niet een ouder/verzorger is. Ouders/verzorgers zullen wij altijd als eerste proberen te
bereiken in een noodsituatie, als zij echter niet te bereiken zijn zullen wij de contactpersoon in geval van nood
proberen te bereiken. Ben je een contactpersoon in geval van nood? Dan verwerken wij van jou je naam,
telefoonnummer(s) en adres.
Beeldmateriaal
Sfeerimpressie
Tijdens onze opkomsten, activiteiten en kampen maken wij foto's en video's, oftewel beeldmateriaal. Dit doen
wij om een sfeerimpressie te creëren van onze kampen, opkomsten en activiteiten. Dit beeldmateriaal
verwerken we als we jouw toestemming hebben op diverse manieren. Op de facebookpagina van de Baracuda
Zeeverkenners, via de WhatsApp groepen van de Baracuda Zeeverkenners, op YouTube, op de website van de
Baracuda Zeeverkenners, bij presentaties, en in de archieven van de Baracuda Zeeverkenners.
Camerabewaking
Om ons terrein en gebouw goed te kunnen beveiligen hebben wij naast een alarmsysteem ook 24/7
camerabewaking. Iedereen die ons terrein betreedt aan de voorzijde of achterzijde, of in ons gebouw
binnenkomt via de voordeur en zich boven of beneden in de hal begeeft, wordt gefilmd. Dit doen wij enerzijds
om bij een alarm (bij inbraak, brand of door een andere oorzaak) op afstand te kunnen zien of er iets loos is en
zo ja, wat dat dan is en de juiste autoriteiten kunnen inschakelen. Anderzijds doen wij dit zodat we, wanneer
wij vaststellen dat er in het gebouw een misdaad gepleegd is (bijvoorbeeld vernieling of inbraak), de
camerabeelden kunnen raadplegen om de autoriteiten te helpen de dader te identificeren.
Bankoverschrijvingen
Zodra je aan ons geld overmaakt, omdat je bijvoorbeeld contributie betaalt, een kamp betaalt of het gebouw
huurt, wordt jouw bankrekeningnummer tezamen met jouw naam verwerkt. Ook als wij aan jou geld moeten
overmaken, je hebt bijvoorbeeld iets voorgeschoten, zullen wij jouw bankgegevens verwerken. Dit verwerken
vindt plaats bij de bank waar wij onze rekeningen hebben en wordt door de betreffende bank voor ons
inzichtelijk gemaakt door middel van een overzicht van onze rekeningen. Hierop zien wij ook de bankgegevens
die door jou aan ons verstrekt worden.
Upas
Wanneer je bij ons geregistreerd staat met een Upas, verwerken we van jou naast je reguliere
lidmaatschapsgegevens ook je persoonlijke Upasnummer. Dit moeten wij doen om de Upas betalingen te
kunnen verwerken. Als je deze gegevens niet bij ons registreert, kunnen wij geen Upas betalingen voor je
verwerken.
Huren/bruikleen
Wanneer je ons gebouw of materiaal huurt of in bruikleen krijgt, verwerken wij diverse persoonsgegevens voor
het opstellen van het bijbehorende contract. De gegevens die wij in dit kader verwerken zijn je naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.

Gerechtelijke documenten
In het geval wij voorzien worden van gerechtelijke documenten welke persoonsgegevens bevatten
(bijvoorbeeld om aan te tonen dat één ouder de voogdij heeft gekregen over een kind), kunnen wij
genoodzaakt zijn om de persoonsgegevens die in deze documenten staan te verwerken. Dit zal voor ons nodig
zijn wanneer wij bijvoorbeeld de veiligheid van een lid moeten kunnen garanderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn
omdat wij moeten kunnen aantonen dat een ouder geen voogdij meer heeft over een kind en wij het lid niet
met de betreffende ouder mee naar huis mogen laten gaan.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
We begrijpen dat de bescherming van persoonsgegevens veel voor iedereen betekent. Daarom gaan wij uiterst
voorzichtig om met alle persoonsgegevens die wij verwerken.
We beperken de toegang tot je persoonsgegevens tot personen waarvoor het nodig is om deze gegevens te
kunnen verwerken om hun functie naar behoren te kunnen uitvoeren. De uitzondering hierop is het
beeldmateriaal dat wij vastleggen om een sfeerimpressie te geven, welke verwerkt worden op basis van
toestemming.
Wij slaan jouw persoonlijke gegevens op in een afgeschermde cloud omgeving welke beveiligd is met een
wachtwoord. Daarnaast maken wij gebruik van Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting
Nederland welke ook beveiligd is met een wachtwoord. E-mails worden verstuurd middels kanalen die gebruik
maken van encryptie protocollen als TLS (Transport Layer Security) en SSL (Secure Sockets Layer).
Persoonsgegevens die wij op papier bewaren zullen wij waar mogelijk en nodig opbergen in een afgesloten
archief of kluis. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld wanneer wij op kamp gaan of op een externe locatie
een activiteit hebben zullen wij de gegevens op de op dat moment meest veilige manier bewaren. Daarnaast is
ons gebouw voorzien van een alarmsysteem en camerabewaking.
Beeldmateriaal dat door onze beveiligingscamera’s wordt vastgelegd wordt opgeslagen op een harde schijf
welke beveiligd is met een wachtwoord.
Beeldmateriaal dat wij vastleggen om een sfeerimpressie te geven, delen wij op basis van de toestemmingen
die je ons verstrekt hebt. Onze Facebookgroep is alleen toegankelijk voor leden en ouders van de vereniging,
oud-leden, en bekenden van de vereniging. De Facebookgroep wordt beheerd door een kleine groep staf- en
bestuursleden. Wij voegen nooit iemand aan deze pagina toe zonder te weten wat zijn/haar relatie is tot de
Baracuda Zeeverkenners.
Filmpjes op YouTube worden afgeschermd middels de privacy instellingen van de video. In ons geval kiezen we
ervoor om voor de setting ‘unlisted’ te kiezen. Dit betekent dat de video alleen maar gezien kan worden door
diegenen die een link hebben naar de video en niet teruggevonden kan worden in de zoekresultaten. Deze link
delen wij alleen maar met de relevante personen (bijvoorbeeld de personen in de video of hun ouders).
De WhatsApp groepen die wij gebruiken bevatten enkel leden of ouders/verzorgers van leden van onze
vereniging.
Onze (digitale) archieven zijn beperkt toegankelijk voor leden van de vereniging, het beheer van deze archieven
ligt bij de staf- en bestuursleden van onze vereniging.
In het geval je ons toestemming gegeven hebt om jouw beeldmateriaal (ten behoeve van een sfeerimpressie)
op onze website te zetten, te tonen tijdens presentaties of in ons gebouw te tonen, zijn deze materialen
publiek toegankelijk.
Om ook op organisatorisch niveau te zorgen dat je persoonsgegevens goed beschermd zijn lichten wij onze
vrijwilligers uitgebreid voor over hoe ze met persoonsgegevens om moeten gaan.
Wij hebben naar onze mening voldoende beveiligingsmaatregelen ingesteld om de persoonsgegevens die wij
verwerken te beschermen. We hebben echter geen controle over wat er gebeurt tussen jouw apparaten
(mobiele telefoon, laptop, etc.) en andere methodes die je gebruikt om ons van informatie te voorzien (bijv.
persoonlijke afgifte, post, etc.) en de grens van onze eigen informatie infrastructuur. Je moet je dan ook
bewust zijn van alle informatierisico’s die er zijn met betrekking tot je eigen persoonsgegevens en moet de

nodige stappen ondernemen om deze gegevens te beschermen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid
voor datalekken die buiten onze controlemogelijkheden plaatsvinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Wij delen jouw persoonsgegevens in een aantal gevallen met vertrouwde derden.
Wij delen mogelijk een aantal van jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld je naam en adres) met Scouting
Nederland. Dit is de overkoepelende organisatie voor alle scoutingverenigingen in Nederland. Wij registreren
de gegevens van leden en ouders van leden bij Scouting Nederland in de Scouts Online administratie applicatie.
Dit doen wij om je ook te registreren bij Scouting Nederland. Om lid te kunnen zijn van onze vereniging moet je
ook bij Scouting Nederland geregistreerd zijn.
Het kan voorkomen dat we jouw gezondheidsgegevens moeten delen met artsen als daar een medische
noodzaak voor is, bijvoorbeeld omdat je zelf niet meer in staat bent om toestemming te geven voor het delen
van deze gegevens. In andere gevallen delen wij deze gegevens alleen op basis van de toestemming die je ons
verleend hebt.
Vanwege organisatorische redenen delen wij de telefoonnummers van leden en ouders wanneer wij hen
toevoegen aan één of meer van de WhatsApp groepen die wij binnen organisatie gebruiken om leden en
ouders te voorzien van informatie en sfeerbeelden van onze activiteiten.
Wij delen de contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) van personen die een vrijwilligersfunctie
binnen onze vereniging bekleden met personen waarvan zij vanuit hun functie redelijkerwijs mogen
verwachten dat deze personen contact met hun kunnen zoeken. Bijvoorbeeld een ouder van een potentieel lid
die gedetailleerde informatie wil hebben over een speltak, een staflid van een andere scoutingvereniging welke
een gezamenlijke opkomst wil organiseren, of een potentiële huurder die graag het gebouw wil huren.
We delen nooit meer dan wij noodzakelijk achten.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Hoe lang we jouw gegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben.
We zullen jouw gegevens zonder jouw toestemming niet langer bewaren dan noodzakelijk of gerechtvaardigd
is ten aanzien van het doeleinde waarvoor we deze verzameld hebben.
Gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om deze te verwerken (met uitzondering van
gezondheidsgegevens), zullen wij bewaren tot je de toestemming intrekt. Gezondheidsgegevens worden
binnen een maand verwijderd na opzegging van je lidmaatschap.

Waar worden jouw persoonsgegevens mogelijk verwerkt?
Gegevens verwerken wij op verschillende locaties. Een deel van de gegevens verwerken bij binnen de EU. Denk
hierbij aan gegevens die wij in Scouts Online zetten en de gegevens die wij op papier bewaren. Wij maken ook
gebruik van Cloud Service Providers en sociale media, deze services worden altijd gehost door bedrijven die of
binnen de EU gesitueerd zijn, danwel deelnemen aan het EU – U.S. Privacy Shield Framework.

Welke rechten heb je?
Recht op informatie
Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we verplicht om duidelijke en transparante informatie te verstrekken
over onze gegevensverwerkingsactiviteiten. Deze informatie verstrekken we middels deze privacyverklaring en
hieraan gerelateerde informatie die we je kunnen toesturen.

Recht op inzage
Je kunt bij ons een kopie opvragen van alle persoonsgegevens die wij verwerken zonder dat hier kosten aan
verbonden zijn. Zodra wij jouw identiteit, of wanneer relevant, de autoriteit van een derde aanvrager
geverifieerd hebben zullen we je voorzien van de volgende informatie:
 De verwerkingsdoeleinden;
 De betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt of
verstrekt zullen worden;
 De (verwachte) bewaartermijn van de persoonsgegevens, of de criteria waarmee het bewaartermijn
wordt vastgesteld indien het niet mogelijk is een exacte termijn vast te stellen;
 In het geval we persoonsgegevens van een derde hebben ontvangen, van wie wij deze gegevens
ontvangen hebben.
Recht op rectificatie
Wanneer je denkt dat wij incorrecte of incomplete persoonsgegevens van je verwerken heb je het recht om
deze persoonsgegevens te laten rectificeren of compleet te maken. Je kunt dit recht gebruiken in combinatie
met het recht op beperking van verwerking om er zeker van te zijn dat wij geen incorrecte of incomplete
persoonsgegevens van je verwerken.
Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”)
Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wanneer:
 De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld hebben
of anderszins hebben verwerkt;
 Je trekt de toestemming in waarop de verwerking van de persoonsgegevens berust;
 Je bezwaar maakt tegen de verwerking en er is geen prevalerende wettelijke verplichting of
gerechtvaardigd belang op basis waarvan wij de gegevens mogen verwerken;
 De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het
lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen.
Recht op beperking van verwerking
Je kunt ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken. We zullen jouw gegevens nog steeds
opslaan, maar niet verder verwerken zonder jouw toestemming. Je kunt het recht op beperking van verwerking
uitoefenen in de volgende gevallen:
 Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 Het verwerken van de persoonsgegevens is onwettig, maar je hebt je verzet tegen het wissen van de
persoonsgegevens;
 Wij hebben de gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt de gegevens
nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 Je hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking van jouw gegevens en daarmee de verwerking van de
gegevens beperkt, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden om
de gegevens te verwerken zwaarder wegen dan jouw gerechtvaardigde gronden om die gegevens niet
te verwerken.
Indien de beperking wordt opgeheven dan zullen we je hier, voordat dit gebeurt, van op de hoogte stellen.
Recht op bezwaar tegen verwerking
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens indien het verwerken van deze
gegevens gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen om de gegevens te verwerken. Wij zullen de
verwerking van jouw persoonsgegevens staken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking hebben die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je kunt bij ons aanvragen om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde,
gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, indien:
 De verwerking berust op toestemming;
 De verwerking berust op een overeenkomst;
 De verwerking via geautomatiseerde procedés is verricht;
Weigering
In uitzonderlijke omstandigheden mogen wij jouw verzoeken weigeren, indien wij dit doen zullen wij je van een
uitleg voorzien. Wanneer het een verzoek buitensporig of ongegrond is hebben wij het recht om het verzoek te
weigeren of een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het
verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen
gepaard gaan.

Intrekken toestemming
Toestemming mag ten alle tijden worden ingetrokken. Dit doe je door ons toestemmingsformulier opnieuw in
te vullen. Het intrekken van jouw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
verwerkingsactiviteiten omtrent jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming vóór dat deze werd
ingetrokken.

Contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet correct hebben verwerkt, of je bent het niet
eens met ons antwoord op de verzoeken die je ingediend hebt met betrekking tot het door ons verwerken van
jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Je kunt de Autoriteit Persoonsgegevens voor vragen telefonisch bereiken middels: 088 - 1805 250
Een klacht indienen?
Ga naar de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
Of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag
Vermeld dan altijd in je brief:
 Over welke persoonsgegevens het gaat
 Over welke organisatie het gaat
 Of je al contact hebt gehad met die organisatie
 Hoe de organisatie reageerde op je klacht
 Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt
 Wat je met de klacht wilt bereiken
 Je naam, adres en telefoonnummer

Wijziging privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen en het doel waarmee we jouw persoonsgegevens verwerken
verandert, zullen we jou vóór de verdere verwerking voorzien van informatie over het andere doel en alle
verdere relevante informatie.

Contact
We hopen dat deze privacyverklaring duidelijkheid verschaft heeft over hoe wij omgaan met jouw
persoonsgegevens en welke rechten je hebt ten aanzien van deze gegevens.
Mocht je nog vragen hebben over iets wat niet in dit document besproken is of wil je één of meerdere van je
rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@baracuda-zv.nl.

