
Privacyverklaring

Stichting PGMCG, gevestigd nnn

p/n Postmnsters 002
Korvelseweg 174
5025 JM Tilburg, is vernntwoordelijk voor de verwerking vnn persoonsgegevens zonls weergegeven in 
deze privncyverklnring.

Mnrinn Huten is de Functionnris Gegevensbescherming vnn PGMCG je knn hnnr bereiken vin 
mnrinn@pgmcg.nl of telefoonnummer 0031633316431

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting PGMCG verwerkt uw persoonsgegevens doordnt u gebruik mnnkt vnn onze diensten en/of 
omdnt u deze zelf nnn ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht vnn de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en nchternnnm
– Geslncht
– Geboortedntum
– Geboorteplnnts
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mnilndres
– IP-ndres
– Overige persoonsgegevens die u nctief verstrekt bijvoorbeeld door een profel op deze website nnn 
te mnken, in correspondentie en telefonisch
– Locntiegegevens
– Gegevens over uw nctiviteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrng over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdnt dit bedrijf 
onderdeel is vnn een ndvertentienetwerkk
– Internetbrowser en nppnrnnt type
– Bnnkrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken (patinnenpas):
Stichting PGMCG verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vnn u:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSNk

Men welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting PGMCG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het nfnndelen vnn uw betnling
– U te kunnen bellen of e-mnilen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u nf te leveren
– Stichting PGMCG nnnlyseert uw gedrng op de website om dnnrmee de website te verbeteren en het
nnnbod vnn producten en diensten nf te stemmen op uw voorkeuren.



– Stichting PGMCG verwerkt ook persoonsgegevens nls wij hier wetelijk toe verplicht zijn, zonls 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belnstingnnngife.

Geaunomatseerde besluinvorming
Stichting PGMCG neemt geen besluiten op bnsis vnn genutomntiseerde verwerkingen over znken die 
(nnnzienlijkek gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gnnt hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogrnmmn’s of -systemen, zonder dnt dnnr een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker vnn Stichting PGMCGk tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting PGMCG bewnnrt uw persoonsgegevens niet lnnger dnn strikt nodig is om de doelen te 
renliseren wnnrvoor uw gegevens worden verznmeld. Wij hnnteren de volgende bewnnrtermijnen 
voor de volgende (cntegorieënk vnn persoonsgegevens:

Zolnng je stnnt ingeschreven voor de pntiëntenpns/contributie:

– Voor- en nchternnnm
– Geslncht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mnilndres
– Geboortedntum
– BSN nummer
– IP-ndres
– Activiteiten op onze website (google nnnlyticsk
– Bnnkrekeningnummer

Zolnng je diensten vnn PGMCG nfneemt:

– Voor- en nchternnnm
– Geslncht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– IP-ndres
– Activiteiten op onze website
– E-mnilndres
– Bnnkrekeningnummer

Je gegevens worden opgeslngen in Excell.

Delen van persoonsgegevens men derden

Stichting PGMCG verkoopt uw gegevens niet nnn derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering vnn onze overeenkomst met u of om te voldoen nnn een wetelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdrncht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde nivenu vnn beveiliging en vertrouwelijkheid vnn uw gegevens. Stichting 
PGMCG blijf vernntwoordelijk voor deze verwerkingen.



Cookies, of vergelijkbare nechnieken, die wij gebruiken
Stichting PGMCG gebruikt nlleen technische en functionele cookies. En nnnlytische cookies die geen 
inbreuk mnken op uw privncy. Een cookie is een klein tekstbestnnd dnt bij het eerste bezoek nnn deze 
website wordt opgeslngen op uw computer, tnblet of smnrtphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodznkelijk voor de technische werking vnn de website en uw gebruiksgemnk. Ze zorgen ervoor dnt 
de website nnnr behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimnliseren. U kunt zich nfmelden voor cookies door uw internetbrowser zo 
in te stellen dnt deze geen cookies meer opslnnt. Dnnrnnnst kunt u ook nlle informntie die eerder is 
opgeslngen vin de instellingen vnn uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heef het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dnnrnnnst 
heef u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwnnr te mnken tegen de verwerking vnn uw persoonsgegevens door Stichting PGMCG en heef u 
het recht op gegevensoverdrnngbnnrheid. Dnt betekent dnt u bij ons een verzoek kunt indienen om 
de persoonsgegevens die wij vnn u beschikken in een computerbestnnd nnnr u of een nnder, door u 
genoemde orgnnisntie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inznge, correctie, verwijdering, gegevensoverdrnging vnn uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking vnn uw toestemming of bezwnnr op de verwerking vnn 
uw persoonsgegevens sturen nnnr info@pgmcg.nl.

Om er zeker vnn te zijn dnt het verzoek tot inznge door u is gednnn, vrngen wij u een kopie vnn uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Mnnk in deze kopie uw pnsfoto, MsZ (mnchine 
rendnble zone, de strook met nummers ondernnn het pnspoortk, pnspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSNk zwnrt. Dit ter bescherming vnn uw privncy. We rengeren zo snel 
mogelijk, mnnr binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting PGMCG wil u er tevens op wijzen dnt u de mogelijkheid heef om een klncht in te dienen bij 
de nntionnle toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dnt knn vin de volgende link: 
htps://nutoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contnct-met-de-nutoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting PGMCG neemt de bescherming vnn uw gegevens serieus en neemt pnssende mnntregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegnng, ongewenste openbnnrmnking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gnnn. Als u de indruk heef dnt uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er nnnwijzingen zijn 
vnn misbruik, neem dnn contnct op met onze klnntenservice of vin info@pgmcg.nl

Danum:

Handnekening voor akkoord                                      


