
Privacyverklaring 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in 
de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van 
persoonsgegevens. Het Apcg verwerkt uw gegevens volgens de AVG. 

Welke gegevens verwerkt het Apcg? 
Het Apcg verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers en belangstellenden (contactpersonen van 
samenwerkingsorganisaties, uit de achterban en klankbordgroepleden). Het Apcg vraagt slechts om 
de persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel van de organisatie. Voor het verwerken van 
bijzondere gegevens wordt toestemming gevraagd. 

Doel 
Het Apcg verwerkt persoonsgegevens voor de eigen (financiële) administratie, de 
klachteninventarisatie, verspreiden nieuwsbrief, delen informatie over bijeenkomsten en het 
onderhouden van contacten met externen. We verwerken geen gegevens voor commerciële 
doeleinden. 

Delen met derden 
De persoonsgegevens voor het vergoeden van onkosten van vrijwilligers worden gedeeld met de 
boekhouder. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Klachten en signalen 
worden alleen geanonimiseerd gedeeld. Contactgegevens van werkrelaties worden alleen gedeeld 
met toestemming. 

Inzien  
Binnen de organisatie kunnen alleen de professionele medewerkers de persoonsgegevens inzien, 
met uitzondering van de onkostendeclaraties die door de penningmeester worden verwerkt. Met 
onze externe systeembeheerder (ICT) is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Bewaren 
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 
van de organisatie, of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Google-analytics en cookies 
Het Apcg verwerkt geen persoonsgegevens via de website. Op onze website maken wij gebruik van 
functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. Het zijn noodzakelijke cookies 
die er voor zorgen dat de website naar behoren functioneert. De cookies bewaren geen 
persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. We maken wel gebruik van google-
analytics. Gegevens worden anoniem verwerkt, het IP-adres is afgeschermd.  

Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. 
Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door een van onze verwerkers. 
 
Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze 
website (www.apcg.nl) worden gepubliceerd. 
 
 

http://www.apcg.nl/

