
 

 

Privacyverklaring BK6 

In deze privacyverklaring informeert BK6 u welke persoonsgegevens worden verzameld en 
gebruikt en met welk doel. De versiedatum van deze privacyverklaring is 1 mei 2018. 

 
Privacybeleid BK6 
BK6 is een adviesbureau voor (overheids-) organisaties en bedrijven en verzamelt, 

registreert en/of gebruikt vrijwel geen persoonsgegevens zelf. Daar waar dat wel gebeurt, 
worden persoonsgegevens door BK6 zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt BK6 

zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat BK6 persoonsgegevens alleen 
verzamelt, registreert en/of gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn aangeleverd door 
de persoon zelf of de organisatie/het bedrijf waar de persoon werkt. De gegevens worden 

niet zonder toestemming doorgespeeld aan derden en in de meeste gevallen slechts 
eenmalig gebruikt. Indien gewenst kunnen persoonsgegevens op aanvraag én op 

uitdrukkelijk verzoek van de betreffende persoon zelf ter inzage worden gegeven, 
gecorrigeerd en/of verwijderd. Wilt u contact opnemen over deze privacyverklaring of over 
uw gegevens, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. 

 
06 10179616 

info@BK6.nl 
www.BK6.nl 
Postbus 88 9800AB ZUIDHORN 

Gps 53°14¹48¹¹ N / 06°22¹09¹¹ O 
 

Gebruik van persoonsgegevens 
BK6 maakt slechts in beperkt mate gebruik van persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan 
zijn: 

 
• Deelnemergegevens bij het aanvragen, registreren en/of rapporteren van subsidies; 

• Gegevens ten behoeve van sollicitaties, stages of netwerkgesprekken; 
• Emailgegevens voor nieuwsbrieven en/of mailingen; 
• Persoonsgegevens voor specifieke dienstverlening van BK6 voor een opdrachtgever; 

• Persoonsgegevens voor excursies, workshops, trainingen en/of bijeenkomsten. 
 

Gegevens over bezoekers aan de websites van BK6 worden automatisch bijgehouden, maar 
niet gebruikt of verwerkt. De persoonsgegevens die BK6 mogelijk wel verzamelt, 

registreert en/of gebruikt, afhankelijk van de aard van het doel van de opdrachtgever en/of 
de dienstverlening van BK6, zijn: 
 

• namen 
• bedrijfsgegevens 

• adresgegevens 
• telefoonnummers 
• e-mailadressen 

• functies 
• (gevolgde) opleidingen, trainingen, cursussen 

• geboortedata 
• curricula vitae 
• zelf afgegeven informatie zoals in berichten in het contactformulier van de website 

van BK6, e-mails of brieven 
 

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden, 
zonder bruut geweld, hacken en/of diefstal. De veiligheidsmaatregelen die BK6 daartoe 
inzet worden regelmatig gecontroleerd en zo nodig geactualiseerd. De persoonsgegevens 

worden niet langer bewaard dan noodzakelijk of vereist is.  


