
 
 

PRIVACYVERKLARING 
 
Beroepsorganisatie voor Biografiewerk,  
Ledenadministratie: Uilenkamp 14, 3972 XR Driebergen 
contact@biografieberoep.nl 
KVK nummer: 30221783 
 
De Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (BOB) is een vereniging voor mensen die 
biografiewerk als zelfstandig beroep uitoefenen en/of dit integreren in een baan.  
 
Dit privacyreglement heeft tot doel om de leden van de BOB, de gasten die de BOB uitnodigt 
en bezoekers van de website, te informeren hoe binnen de Beroepsorganisatie voor 
Biografiewerk wordt omgegaan met persoonsgegevens ten behoeve van de doelstellingen 
van de organisatie zoals in de statuten is vastgelegd. De BOB draagt er te allen tijde zorg 
voor dat de persoonlijke informatie door u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en gaat 
zorgvuldig, transparant en veilig om met uw persoonsgegevens. 
 
Persoonsgegevens 
Vanwege het lidmaatschap verwerkt de BOB de volgende gegevens die tevens op de 
website bij ‘Vind een coach’ worden gepubliceerd:   

- naam  
- woon- en/of werkadres  
- telefoonnummer(s)\  
- e-mailadres  
- adres website 

 
Overige gegevens die niet op de website worden gepubliceerd  

- datum ingang lidmaatschap 
- gegevens over opleiding 
- andere informatie ter beschikking gesteld aan de BOB  
- gegevens die via het contactformulier het bestuur van de BOB bereiken  

 
Doelen voor het verwerken van persoonsgegevens 

- Om diensten aan u te kunnen leveren 

- Om contact met u te kunnen opnemen via telefoon of e-mail 

-     Om administratieve verplichtingen na te komen 
 

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens 
- uw expliciete toestemming 
- omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
- vanwege het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting 
 

Termijn van het bewaren van persoonsgegevens  
De BOB bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden verwijderd na het eerste 
schriftelijke verzoek daartoe door het betreffende lid. 
  



 

 
Gegevens inzien, wijzigen, verwijderen.  
Ieder lid heeft recht op inzage van de gegevens die bij de BOB bekend zijn, als ook het 
wijzigen en verwijderen van de gegevens.  Een verzoek kan worden gestuurd naar 
contact@biografieberoep.nl. 
 
De website heeft een openbaar en besloten gedeelte.  
De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Het beveiligde gedeelte is slechts 
toegankelijk voor leden. Op de website van de BOB worden geen technische of functionele 
cookies gebruikt. 

 
Verklaring toesturen Nieuwsbrief 
Leden ontvangen automatisch met het lidmaatschap het BOB Bulletin, de nieuwsbrief van en 
voor leden van de BOB. Hiermee informeert de BOB de leden over ontwikkelingen op het 
vakgebied of binnen de vereniging.  De BOB heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten 
met Mailchimp, het email marketing bedrijf voor het versturen van het BOB Bulletin.  
 
In de verwerkingsovereenkomst die de BOB met Mailchimp is overeengekomen, staat 
beschreven hoe Mailchimp deze gegevens alleen mag gebruiken als data-processor die 
handelt volgens opdracht van de BOB, namelijk het versturen van het BOB Bulletin. 
Wettelijk moeten we je erop wijzen dat Mailchimp servers in de VS heeft staan en passende 
waarborgen voor bescherming van deze gegevens treft. Hiervoor is Mailchimp gecertificeerd 
voor het EU-VS Privacy Shield. 

 
Delen van persoonsgegevens  
Derden hebben toegang tot de gegevens van leden, zoals die in het gedeelte ‘Vind een 
coach’ op de website staan vermeld.  
 
De BOB verstrekt verder uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering 
van het lidmaatschap of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
Met elk bedrijf dat in opdracht van de BOB gegevens verwerkt, wordt momenteel een 
verwerkersovereenkomst gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging van de gegevens te 
waarborgen. De BOB blijft eindverantwoordelijk.   
 
Verwerkers 
De BOB sluit momenteel een verwerkersovereenkomst met: 
- De beheerder van de gegevens van het Biografiekcafé 
- De websitebouwer en –beheerder 
- Mailchimp  
- de boekhouder 
 
Vragen en/of opmerkingen 
Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens en deze 
privacyverklaring, kunt u contact opnemen met het bestuur van de beroepsorganisatie voor 
de BOB, contact@biografieberoep.nl.  
  



 

 
 
Klachten 
De BOB heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Mocht 
de indruk bestaan dat dit niet op adequate wijze gebeurt, neem dan contact op via 
contact@biografieberoep.nl. Bij ontevredenheid over de afhandeling van uw klacht, kunt u 
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
De BOB behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 
Deze verklaring is van 1 juli 2018. 
 


