
Privacy Statement met betrekking tot het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. 

3BM Coöperatie U.A. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, ook van bezoekers van de website 

van 3BM Coöperatie U.A.. Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Met dit privacy statement stellen wij u graag op 

de hoogte omtrent het gebruik en verwerken van de door 3BM Coöperatie U.A. verzamelde 

persoonsgegevens als u een 3BM Coöperatie U.A. website bezoekt. 

Doel verwerking persoonsgegevens. 

3BM Coöperatie U.A. verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de tot haar 

doelstelling behorende taken. 

Verantwoordelijke. 

3BM Coöperatie U.A. is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat 3BM Coöperatie U.A. beslist welke persoonsgegevens 

worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. 3BM Coöperatie U.A. is er 

verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke 

en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare 

natuurlijke persoon. 3BM Coöperatie U.A. verzamelt deze gegevens met het oog op haar 

adressenbestand met betrekking tot haar zakelijke relaties.   

3BM Coöperatie U.A. gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u 

op te kunnen nemen indien uw persoonsgegevens worden gebruikt, of als 3BM Coöperatie U.A. een 

vraag heeft over uw melding van een eventueel datalek van 3BM Coöperatie U.A.. 

Grondslag van de verwerking 

Het is 3BM Coöperatie U.A. op grond van het bepaalde in artikel 6, lid 1, onder f van de AVG 

toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken met het oog op de uitvoering van haar taken in 

het kader van haar doelstelling. 

Beveiliging persoonsgegevens. 

3BM Coöperatie U.A. verzekert passende technische en organisatorische maatregelen ten einde het 

verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Bewaartermijn persoonsgegevens. 

3BM Coöperatie U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 

van verwerking (artikel 5, lid 1 onder c van de AVG) 

Uw privacy rechten. 

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van uw 

persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door 3BM Coöperatie 



U.A. zijn verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzage verzoek doen. 3BM Coöperatie U.A. behandelt 

uw verzoek binnen vier weken.  Indien blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, 

dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens aan te vullen dan wel te wijzigen.  

Contactgegevens voor meer informatie en de functionaris voor gegevens bescherming. 

U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 

naar: info@3bm.co.nl   

 

 


