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Naam organisatie : Bibliotheek Oost-Achterhoek 

Document : Privacyverklaring cursisten 

Versienummer : 1.1 

Datum : 26-04-2019 

 

Hieronder treft u aan een beschrijving waarop Bibliotheek Oost-Achterhoek omgaat met uw 

persoonsgegevens. 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Bibliotheek Oost-Achterhoek een 

zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Bibliotheek Oost-Achterhoek handelt volgens de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving. 

 

Contactgegevens 

Bibliotheek Oost-Achterhoek 

Adres  : Grotestraat 58 

Plaats  : Eibergen 

Telefoonnr :088-0062929 

Mailadres :servicebureau@oostachterhoek.nl 

 

Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. U kunt deze 

functionaris raadplegen voor al uw vragen omtrent privacy. 

 

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn: 

Naam  :  Derk Jan Bovenmarsch 

Telefoonnr : 06-12218081 

Mailadres : info@digicaris.nl 

 

 

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen 

Bij de aanvang van een cursus van Bibliotheek Oost-Achterhoek vragen wij u om persoonsgegevens, 

zoals naam, adres en woonplaats. Deze gegevens gebruiken wij voor: 

 

 het voeren van een bezoekersadministratie; 

 verificatie doeleinden (identificatie); 

 het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

Wij kunnen u ook vragen om zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Hierbij verifiëren 

wij dat u inderdaad de cursist bent, die wij verwachten. Wij slaan geen kopieën van 

identiteitsbewijzen op. 

 

Rechtsgrond voor de verwerking 

De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken, vindt zijn grondslag in 

artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking is noodzakelijk 
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voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of het gerechtvaardigde belang van Bibliotheek Oost-

Achterhoek als degene waar u de cursus volgt.  
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Ontvangers van persoonsgegevens 

Wij verwerken uw gegevens binnen de processen en systemen van Bibliotheek Oost-Achterhoek. 

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, zonder dat u daar toestemming voor gegeven 

hebt. 

 

Bewaartermijnen 

De gegevens worden verwijderd uiterlijk een jaar nadat u de laatste keer als cursist onze locatie hebt 

bezocht, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke plicht.  

 

Uw rechten 

U hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, om deze zo nodig 

te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens hebt u het recht de 

gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Tevens kunt u 

gegevens overdragen aan een derde. U kunt een verzoek hiertoe indienen door uw wensen kenbaar 

te maken aan het Servicebureau van de bibliotheek. 088-0062929. 

 

Klachten 

Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit kenbaar 

maken door hier een klacht over bij ons in te dienen. Ook kunt u op grond van artikel 57 AVG een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 

0900–2001201, via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. 


