
         
          
          
    
Privacyverklaring BSO SOEF 

Verantwoordelijke 
BSO SOEF is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat BSO SOEF beslist welke 
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke 
manier. 
BSO SOEF is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in 
overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden 
verwerkt. 

Persoonsgegevens 
BSO SOEF verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar 
dienstverlening uit te kunnen voeren zoals omschreven in haar doelstelling.  
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt 
bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres. Indien u zich bijvoorbeeld aanmeldt 
als cliënt, vrijwilliger of om de nieuwsbrief te ontvangen, dan registreert en 
gebruikt BSO SOEF uw e-mailadres om met u te communiceren.  
Ook als u bijvoorbeeld (telefonisch of online) een proefweek aanvraagt zal BSO 
SOEF gegevens van u verwerken. 

Grondslag van de verwerking 
BSO SOEF baseert het gebruik van uw persoonsgegevens op uw toestemming. 

Beveiliging persoonsgegevens 
BSO SOEF zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die zij onder 
zich heeft. 
Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bsosoef.nl 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
BSO SOEF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het 
doel van de verwerking. 
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Uw privacyrechten 
U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om 
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. 
Als u wilt weten welke persoonsgegevens BSO SOEF van u verwerkt, dan kunt u 
een schriftelijk inzageverzoek doen. BSO SOEF behandelt uw verzoek binnen een 
redelijke termijn. 
Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een 
aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te 
verwijderen. 
Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of 
daartegen bezwaar maken. 

Cookies 
BSO SOEF gebruikt alleen analyNsche en funcNonele cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 
computer, tablet of smartphone. De funcNonele cookies die BSO SOEF gebruikt zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak 
(zoals voorkeursinstellingen). De analyNsche cookies worden door BSO SOEF 
gebruikt om de website te opNmaliseren. Alle gebruikte cookies maken geen inbreuk 
op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informaNe die 
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

HeeP u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen? Neemt u 
dan contact op met BSO SOEF door u te richten aan: 

Naam  : BSO SOEF V.O.F.  
Adres  : Laan van Keulen 95 
Postcode : 1827 KS Alkmaar 
M.  : 06 53 71 22 18 
M.  : 06 20 33 56 55 
E.  : info@bsosoef.nl 
W.  : www.bsosoef.nl
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