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Voor u en voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld.
De Commissie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Deze verklaring is enkel van toepassing op de site www.vangnetbijzonderesituaties.nl en niet op
verdere aanvraagprocedures.

Cookie-instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie worden opgeslagen op uw computer in de vorm
van een cookie: functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om aan u de functionaliteiten van de
website te kunnen leveren. Er worden geen geavanceerde statistieken bijgehouden, we tellen slechts
het aantal bezoekers per pagina, zonder hierbij gegevens van de bezoeker vast te leggen.

Vastleggen & verwerken van gegevens
Waar het de website betreft, bewaren en gebruiken wij uitsluitend die persoonsgegevens die
rechtstreeks door u via het contactformulier op de site www.vangnetbijzonderesituaties.nl worden
toegestuurd. Deze gegevens worden opgeslagen. De Commissie bewaart de persoonsgegevens die zij
verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond
van de Archiefwet is vereist. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van deze
gegevens. Neemt u hiervoor contact op de Commissie via info@vangnetbijzonderesituaties.nl.
Voor het bewaren en de beveiliging van de gegevens die u buiten de website om aan de Commissie
Bijzondere Situatie verstrekt – bijvoorbeeld wanneer uw situatie in behandeling wordt genomen – is
een uitgebreidere verklaring / werkwijze opgesteld. Deze is op te vragen bij de Commissie Bijzondere
Situaties.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Commissie Bijzondere Situaties deelt uw persoonsgegevens nooit met derden, tenzij u daar
uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Voor het weergeven van deze website, het
beoordelen van aanvragen en het verwerken van emails, zijn wij afhankelijk van technische
aanbieders en aangesloten partijen. Elke partij heeft een vertrouwelijkheidsovereenkomst met ons
en is gehouden aan strikte operationele geheimhouding.

Links naar andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg
zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van
uw gegevens voor de organisaties waar deze links naar verwijzen. Bij het klikken op de link verlaat u
onze website.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring dateert van
oktober 2021.

