
Privacy Statement Huize Beukbergen 
Laatst gewijzigd: 31 januari 2019 

Wie wij zijn 
Wij zijn Huize Beukbergen, de Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij 
de Krijgsmacht. Huize Beukbergen is gevestigd aan de Amersfoortseweg 59 in Huis ter Heide. 
Ons KvK-nummer is 41179097. 

Verwerking persoonsgegevens 
Als conferentieoord verwerkt Huize Beukbergen persoonsgegevens ten behoeve van de 
bedrijfsactiviteiten. Huize Beukbergen hecht waarde aan een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens. In geval andere bedrijven persoonsgegevens voor ons verwerken hebben wij 
met hen een verwerkingsovereenkomst gesloten. 

Beveiliging persoonsgegevens 
Huize Beukbergen zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich 
heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 
Voor de toepassing van technische maatregelen werken we samen met VANESSEN ICT in 
Barneveld. Dit bedrijf is op de hoogte van de technische eisen verbonden aan de actuele 
privacyregelgeving. 

Verwerkingsregister en bewaartermijnen 
Huize Beukbergen verzamelt niet meer gegevens dan nodig is voor het doel. Alleen bevoegde 
personen hebben toegang tot de persoonsgegevens en dan nog slechts voor zover dit nodig is voor 
de uitvoering van hun werk. 
 
Wij hanteren passende bewaartermijnen voor persoonsgegevens en hebben deze termijnen 
vastgelegd in een verwerkersregister. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Huize Beukbergen? 
De persoonsgegevens die wij van gasten, klanten, leveranciers, personeelsleden en sollicitanten 
verwerken verschillen per situatie. De volgende categorieën worden door ons verwerkt: voor- en 
achternaam; geboortedatum; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; bankgegevens; BSN; 
Kopie identiteitsbewijs; CV en diploma's sollicitanten. 
Voor de verwerking van al deze persoonsgegevens zijn wettelijke grondslagen aanwezig, die zijn 
opgenomen in ons verwerkingsregister. 

Contactformulier 
Op onze website www.beukbergen.nl kunt u in het contactformulier uw naam en e-mailadres 
invoeren en een bericht achterlaten. Huize Beukbergen gebruikt deze gegevens uitsluitend om 
contact met u op te nemen als u een vraag heeft over ons of onze diensten. We gebruiken de 
gegevens op basis van uw toestemming.  
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Contactformulier DGV-bijeenkomsten 
Op onze website kunt een contactformulier invullen in verband met de bijeenkomsten die de 
Diensten Geestelijke Verzorging van Defensie organiseren. Wat u op het contactformulier invult 
wordt direct gemaild aan de cursuscoördinator van Defensie. Dat is uw naam, (privé-) 
telefoonnummer en/of (privé-)e-mail, onderwerp en uw bericht. Deze gegevens worden niet door 
Huize Beukbergen ontvangen.  

U heeft de volgende rechten: 
• antwoord krijgen op de vraag of en zo ja welke persoonsgegevens Huize Beukbergen van 

u heeft en wat wij daarmee doen; 
• inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben;  
• het laten corrigeren van fouten; 
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
• intrekken van toestemming; 
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Klacht indienen 
Mocht u een klacht hebben dan proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Vindt u 
desondanks dat Huize Beukbergen u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht een 
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen. 

Wijziging privacy statement 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website worden 
gepubliceerd en van een nieuwe datum worden voorzien. 

Vragen? 
Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met  
Directeur J. Reuvers 
Amersfoortseweg 59 
3712 BB Huis ter Heide 
Telefoon: 0346-332151 
Email: privacy@beukbergen.nl 
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