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Stichting Brugwachtershuisjes vindt het belangrijk dat uw privacy zo goed mogelijk wordt  
beschermd. Per 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
kracht en is ons privacybeleid aangepast.
Hieronder vindt u alle informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken. Mocht u hier 
vragen over hebben, neem dan contact met ons op door middel van de contactgegevens onderaan 
deze verklaring.

1. Wat is het doel van de Stichting Brugwachtershuisjes
Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doel op te treden als katalysator en aanjager voor het 
herbestemmen en hergebruiken van lege brugwachtershuisjes. Zij is de autoriteit op het terrein 
van brugwachtershuisjes en werkt op basis van drie pijlers: kenniscentrum, projecten en beheer & 
exploitatie. 
In de rol van het kenniscentrum gaat het om kennis en expertise opbouwen, netwerken koppelen 
en mensen verbinden. In de pijler projecten vervult de stichting haar rol als katalysator en aan-
jager. Dat begint bij het in kaart brengen van mogelijkheden en fondsenwerving en eindigt na de 
uitvoering. Hiervoor werkt de stichting met lokale projectleiders die ter plaatse een netwerk hebben 
en kunnen opbouwen. Regelmatig is een project een opstap naar de volgende pijler: beheer en 
exploitatie van brugwachtershuisjes

2.  Welke persoonsgegevens, voor welk doel en met welke bewaartermijn worden er van  
u verwerkt?

Stichting Brugwachtershuisjes verwerkt verschillende persoonsgegevens van u. Welke gegevens 
dit zijn, waarom wij deze verwerken en met welke bewaartermijn wordt hieronder per doeleinde 
weergegeven. De gegevens worden niet doorgegeven aan commerciële aanbieders.

2.1. Team
Om de doelstelling van Stichting Brugwachtershuisjes te realiseren wordt een lijst van het team 
van bestuursleden, vrijwilligers en projectleiders bijgehouden waarop naast de naam de volgende 
gegevens staan: adres, e-mailadres, telefoonnummer. Deze lijst wordt bijgehouden en beheerd 
door de secretaris van het bestuur.
De gegevens staan in een besloten map van Dropbox en zijn alleen voor het bestuur, projectlei-
ders en vrijwilligers toegankelijk. 
De gegevens van de lijst vrijwilligers worden gebruikt om hen te informeren over de georganiseer-
de activiteiten en om het geven van algemene informatie over Stichting Brugwachtershuisjes
Elke teamlid kan een verzoek indienen tot verwijdering van de persoonsgegevens bijde secretaris 
van het bestuur.
De gegevens van de lijst worden bewaard tot 2 jaar na beëindiging van de werkzaamheden voor 
Stichting Brugwachtershuisjes. 



2.2 Vrienden van Stichting Brugwachtershuisjes
Bent u vriend van Stichting Brugwachtershuisjes,dan bewaren we de volgende persoonsgegevens: 
naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u op de hoogte te houden en 
te informeren over onze volgende events en u daarvoor uit te nodigen, resp. u de nieuwsbrief te 
sturen. Mocht u deze gegevens willen inzien, aanpassen of willen verwijderen kan dat middels het 
sturen van een mail naar info@brugwachtershuisjes.nl
Stichting Brugwachtershuisjes zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

2.3 Ontvangers van de nieuwsbrief 
Staat u geregistreerd om de nieuwsbrief van Stichting Brugwachtershuisjes te ontvangen dan  
bewaren we de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn nood- 
zakelijk om u de nieuwsbrief te sturen. Mocht u deze gegevens willen inzien, willen aanpassen  
of u willen uitschrijven van de nieuwsbrief, dan kan dat onderaan elke nieuwsbrief bij uitschrijven/
unsubscribe of gegevens aanpassen.
Stichting Brugwachtershuisjes zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

2.4 Mail (al dan niet via deze website)
Bij het sturen van een mail of het invullen van het contactformulier op onze website verwerkt  
Stichting Brugwachtershuisjes de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres.  
Deze persoonsgegevens zijn hiervoor noodzakelijk en verwerken wij omdat u deze aan ons  
toestuurt. U kunt deze toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk  
gewenst moment intrekken. Uw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van je  
toestemming door ons geblokkeerd. Uw toestemming intrekken is mogelijk middels het sturen  
van een mail naar info@brugwachtershuisjes.nl
Stichting Brugwachtershuisjes zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

2.5. Google analytics – Statistieken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die door Google Inc. 
(“Google”) wordt geleverd. Indien u het gebruik van Google Analytics in het geheel niet wilt  
toestaan, kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on downloaden en installeren via  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, 
tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer zodat door de website geanalyseerd kan 
worden hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw  
gebruik van de website (met inbegrip van uw gedeeltelijke, dus niet tot u herleidbare IP-adres) 
wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google  
zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de 
websiteactiviteit samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verstrekken met 
betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie slechts aan derden 
verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie 
namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming verleend de verkregen analy-
tics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren

door de daartoe bestemde instellingen van uw browser te selecteren, maar als gevolg daarvan kan 
het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website.  
Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u 
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Google stelt zich te 
houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermings-
niveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.



Stichting Brugwachtershuisjes heeft Google Analytics bovendien ´privacyvriendelijk´ ingesteld 
conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft een verwerkersovereen-
komst met Google gesloten. Ter verdere bescherming van uw privacy heeft Stichting Brugwach-
tershuisjes de volgende maatregelen genomen:

 • het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 •  Stichting Brugwachtershuisjes maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie 

met de Google Analytics-cookies.

3. Welke rechten heeft u wanneer er persoonsgegevens over u worden verwerkt?
Om uw privacy nog beter te kunnen waarborgen heeft u een aantal rechten. Deze rechten worden 
kort nader toegelicht. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover nog 
meer gedetailleerde informatie.

 •  Inzagerecht. U heeft het recht om inzage te verkrijgen in alle persoonsgegevens die de  
Stichting Brugwachtershuisjes van u verwerkt. 

 •  Recht op rectificatie. Komt u er (middels uw inzagerecht) achter dat de persoonsgegevens 
waarover wij van u beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kunt u ons verzoeken om 
de gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen. 

 •  Recht op gegevenswissing. U kunt bij ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens  
volledig te verwijderen. 

 •  Recht op verwerkingsbeperking. De beperking van de verwerking houdt in dat Stichting  
Brugwachtershuisjes moet stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt in 
een aantal situaties hierom verzoeken. 

 •  Recht op bezwaar. U kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken  
1) Direct marketing,  
2) verwerkingen gebaseerd op legitiem belang of algemeen belang en  
3) verwerkingen m.b.t. wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinde. 
Alleen het recht op bezwaar t.b.v. direct marketing is absoluut. 

 •  Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Stichting  
Brugwachtershuisjes zet zich te allen tijden in om uw privacy te waarborgen. Merkt u dat wij 
toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om uw privacy, dan horen wij dit graag. U kunt  
er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

4. Heeft u nog vragen? Contactgegevens.
Mocht u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van uw 
persoonsgegevens door Stichting Brugwachtershuisjes, dan kun je deze vragen stellen aan de 
secretaris van het bestuur via de contactgegevens helemaal bovenaan op pagina 1.

Cookies
Stichting Brugwachtershuisjes maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een 
klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw  
computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u 
onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.


