
Privacyverklaring  Beoordelingsgesprek 
Tweede Kamer
Beoordelingsgesprek tweede kamer (hierna ook BGTK genoemd) gaat vertrouwelijk om met jouw 
Persoonsgegevens. Verwerking van de Persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in 
overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 
mei 2018) stelt.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Het meest actuele privacybeleid vind je op bgtk.nl. Wij raden je aan om dit privacybeleid 
regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de 
laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 januari 2021.

1. Persoonsgegevens die door Beoordelingsgesprek Tweede 

Kamer worden verwerkt
BGTK verwerkt Persoonsgegevens over jou doordat jij gebruikmaakt van de diensten van BGTK 
en/of omdat jij deze gegevens zelf aan BGTK verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de 
Persoonsgegevens die door BGTK, afhankelijk van de dienst waarvan jij gebruikmaakt, worden 
verwerkt.

Als jij gebruikmaakt van de Website(s) van BGTK, worden de volgende Persoonsgegevens 
verwerkt;

• Jouw gegevens over jouw activiteiten op de Website(s);
• Jouw IP-adres;
• Jouw internetbrowser en apparaat type;

• Overige Persoonsgegevens welke jij actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, 
telefonisch en door het schrijven van een blog.

2. Waarom worden jouw Persoonsgegevens verwerkt?
BGTK verwerkt jouw Persoonsgegevens ter uitvoering van een Overeenkomst en op basis van 
wettelijke verplichtingen.

Als jij gebruikmaakt van de Website(s) van BGTK  worden jouw Persoonsgegevens verwerkt:

• Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;

• Voor  analyses ten behoeve om misbruik van de website en diensten te voorkomen en te 
onderzoeken.
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3. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
BGTK bewaart jouw Persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien 
een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt 
noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor jouw Persoonsgegevens zijn 
verkregen. Uitgezonderd hierop zijn Persoonsgegevens waarvoor door wet- en regelgeving een 
ander bewaartermijn van toepassing is.

4. Deelt BGTK jouw Persoonsgegevens met derden?
BGTK deelt jouw Persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
Overeenkomst, op grond van wettelijke verplichtingen of op grond van gerechtvaardigd belang. Met
derden die jouw Persoonsgegevens verwerken in opdracht van BGTK sluit BGTK een 
verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt BGTK ervoor dat jouw Persoonsgegevens altijd op 
tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van jouw 
Persoonsgegevens wordt gewaarborgd. BGTK blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen 
nemen om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld 
verlies of wijziging.

BGTK kan jouw (Persoons-)gegevens ook delen met derden die zelf ook 
verwerkingsverantwoordelijke zijn. In die gevallen heeft BGTK ook overeenkomsten afgesloten 
waarin een gedegen bescherming van jouw Persoonsgegevens wordt gegarandeerd.

Het kan zijn dat jouw Persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor andere doeleinden 
dan hierboven omschreven. In dat geval zal BGTK dit alleen doen nadat hiervoor jouw 
uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

5. Hoe analyseert BGTK jouw websitebezoek?
BGTK houd een log bij waarbij elk verzoek wordt opgeslagen. In dit log is het IP-adres, de 
verzochte URL,  internetbrowser en apparaat type te vinden. Bij het vermoeden van misbruik van 
onze service zal deze log worden gebruikt in het onderzoek.

BGTK maakt gebruik van cookies indien u inlogt op uw persoonlijke account. Deze cookie is nodig
om u ingelogd te houden en u toegang te geven tot uw account. BGTK volgt u niet. Verder zijn er 
geen cookies aanwezig van derden.

BGTK slaat gegevens op in uw lokale opslag. Deze gegevens worden niet mee gestuurd en worden 
niet door ons op de servers verwerkt. De reden voor deze opslag is gebruikersgemak door het 
opslaan van uw voorkeuren. Een voorbeeld daarvan, maar niet uitsluitend, is dat u stemmingen of 
blogs kunt `vastpinnen`, wat inhoudt dat u ze later terug kan vinden in het menu `Favorieten`.
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6. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Jij hebt het recht de Persoonsgegevens die BGTK van jou verwerkt in te zien, te corrigeren, 
bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, het gebruik te beperken, over te dragen of te 
verwijderen, tenzij BGTK deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke 
verplichting.

Jij kunt jouw bezwaar of verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdracht of verwijdering sturen 
naar info@bgtk.nl.  Wel stelt BGTK vooraf graag vast dat dit verzoek van jou afkomstig is. BGTK 
vraagt jou dan ook een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg wel dat 
in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt. Op deze manier 
bescherm jij jouw privacy. BGTK zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 
dertig dagen, op jouw verzoek reageren.

7. Beveiliging
BGTK neemt de bescherming van jouw (Persoons-)gegevens serieus en neemt hiervoor passende 
maatregelen om misbruik , verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je ondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende 
beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden 
verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via de mail: info@bgtk.nl .

8. Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw Persoonsgegevens door BGTK kun je contact 
opnemen met onze privacy medewerker via info@bgtk.nl.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de autoriteit Persoonsgegevens 
raadplegen.
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