
 
 
 
 
 

Privacyverklaring BWGS 
Dit is de privacyverklaring van BWGS, de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume voor 
Gereformeerd Schoolonderwijs. In deze privacyverklaring stellen we u op de hoogte over het 
gebruik van persoonsgegevens door BWGS. 
 
CONTACTGEGEVENS 
BWGS 
Kastanjelaan 10 
2982 CM  
Ridderkerk 
T: 0180-442675 
E: info@bwgs.nl 
 
BWGS vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan 
waarover wij beschikken en houdt zich bij het verwerken van deze gegevens aan de 
geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming of AVG). In deze wet staat vastgelegd hoe een 
organisatie moet omgaan met persoonsgegevens.  
BWGS hanteert een privacyverklaring, waarin we beschrijven welke persoonsgegevens we 
van de aangesloten scholen en hun schoolpersoneel verzamelen en gebruiken, met welk doel 
wij dit doen, hoe we ervoor zorgen dat we die gegevens goed beveiligen en wat uw rechten 
zijn. 
 
PERSOONSGEGEVENS 
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te 
achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, 
voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt.  
Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het 
bezoeken van de website. 
 
DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING  
BWGS verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke 
met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.  
BWGS gebruikt persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de volgende 
doeleinden: 

1. de berekening en betaling van uitkeringskosten van werkzoekend 
onderwijspersoneel; 

2. het ondersteunen van werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een 
nieuwe betrekking; 

3. het informeren van onderwijspersoneel over hun rechten en plichten; 

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming, het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomst(en) met BWGS (mede daaronder begrepen het laten uitvoeren 
van diensten van BWGS), de uitvoering van wet- en regelgeving en de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van BWGS. Welke gegevens gebruikt BWGS: alleen die gegevens 
die voor het betreffende doel nodig zijn. BWGS bewaart uw gegevens niet langer dan strikt 
noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden. Daarbij neemt BWGS de 
wettelijke bewaartermijnen in acht.  



 
 
 
 
 

 
PLAATS VAN VERWERKING EN BEVEILIGING 
BWGS verwerkt uw persoonsgegevens binnen de EU/EER. Uw gegevens worden opgeslagen 
op de server van BWGS (Kastanjelaan 10, 2982 CM Ridderkerk). BWGS heeft passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. BWGS 
heeft afspraken gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens met alle partijen en 
personen die op welke wijze dan ook inzage of toegang tot persoonsgegevens hebben. 
 
DERDEN 
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel 
worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de 
overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat BWGS daarbij een 
gerechtvaardigd belang heeft. Als u zich heeft aangemeld voor een gezamenlijk 
georganiseerde cursus of bijeenkomst met een andere partij, kunnen uw gegevens door 
deze derde worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de organisatie hiervan. 
 
INFORMATIE EN RECHTEN 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft 
het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in 
voorkomende gevallen aan BWGS vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te 
beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Indien wij uw 
persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming daartoe, dan heeft u altijd het 
recht deze toestemming in te trekken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer 
verwerken. Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, of heeft u vragen of een 
klacht over hoe BWGS omgaat met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u contact 
opnemen met ons via de contactgegevens bovenaan deze verklaring. Mochten we er samen 
onverhoopt niet uitkomen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
BEZOEKERS WEBSITE 
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan 
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier 
of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling 
daarvan. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan 
met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van 
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd 
en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens 
zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 
AANPASSEN PRIVACYVERKLARING 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als we aanpassingen 
in de privacyverklaring aanbrengen, dan maken we hiervan een melding op de website.  
 
VRAGEN 
We hopen u hiermee op een juiste wijze geïnformeerd te hebben over hoe we met uw 
persoonsgegevens omgaan. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via BWGS, 
Kastanjelaan 10, 2982 CM Ridderkerk, info@bwgs.nl of 0180-442675. 
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