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PRIVACY STATEMENT 

 

Dit is het privacy statement van Stichting ‘Bij Leven en Welzijn’ gevestigd te Amsterdam aan de Boechorststraat 26 (1081 BT), 

ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41202787, hierna verder te noemen: “BLEW”, www.blew.nl. 

 

Toepasselijkheid 

 

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan BLEW verstrekt, 

bijvoorbeeld via een het contactformulier op de website of per e-mail. BLEW hecht groot belang aan uw privacy en betracht 

daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. BLEW verwerkt data 

overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

BLEW is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat 

alleen BLEW bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. BLEW is er 

verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming 

met de AVG. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens BLEW verwerkt en voor welke doeleinden deze worden 

gebruikt. 

 

Overzicht persoonsgegevens 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BLEW kan verwerken: 

 

• Uw voor- en achternaam; 

• Uw adresgegevens; 

• Uw telefoonnummer; 

• Uw e-mailadres; 

• Uw IP-adres. 

 

Doel en grondslagen van de verwerking 

 

BLEW verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om 

verzoekt. BLEW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 

gegevens worden verzameld. 

 

Op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. 

Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen van BLEW. Daarnaast kan er op BLEW een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.  

 

Verstrekking aan derden 

 

BLEW kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking 

aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die BLEW met u sluit, noodzakelijk zijn voor de 

behartiging van een gerechtvaardigd belang van BLEW, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke 

verplichting die op BLEW rust. Buiten de voorgaande situaties verstrekt BLEW uw persoonsgegevens alleen aan andere derden 

met uw nadrukkelijke toestemming.  
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Cookies 

 

Op de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. BLEW gebruikt 

deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en 

effectiviteit te meten. BLEW maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is 

voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor BLEW geen voorafgaande toestemming 

van u nodig heeft voor gebruik van Google Analytics. BLEW heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en de 

instellingen van Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen niet volledig worden opgeslagen en dat geen persoonsgegevens 

met Google worden gedeeld.  

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie 

of verwijdering sturen naar info@blew.org. BLEW zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek 

reageren. 

 

Contact 

 

BLEW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BLEW maakt gebruik van 

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie 

wenst over de beveiliging van door BLEW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@blew.org of via 

telefoonnummer +31 (0)20 4041749.  


