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Privacyverklaring 
Deelname BKWI Klantenpanel 
 

U heeft zich ingeschreven voor deelname aan het BKWI klantenpanel. U geeft BKWI 
toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken die u heeft ingevuld. In deze 
privacyverklaring vertellen wij u wat BKWI met uw persoonsgegevens doet en hoe BKWI met 
uw persoonsgegevens omgaat. 
 
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor uw deelname aan het BKWI klantenpanel. 
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. 
 
Van wie bewaren we persoonsgegevens en hoe lang? 
Wij bewaren persoonsgegevens van iedereen die zich aanmeldt voor het klantenpanel van 
BKWI. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u deelneemt aan het klantenpanel. Als u 
zich afmeldt voor het BKWI klantenpanel of  uw toestemming voor het gebruik van uw 
persoonsgegevens intrekt, verwijderen we uw persoonsgegevens uit ons bestand.  
 
Welke verwerkingen? 
We verwerken uw persoonsgegevens voor: 

1. Aanmelding: wij ontvangen uw persoonsgegevens via het aanmeldformulier op 
bkwi.nl 

2. Opslag: wij slaan uw persoonsgegevens op in een database 
3. Selectie: wij selecteren per keer welke functies/rollen dan wel organisaties geschikt 

zijn om te benaderen 
4. Deelname: in het kader van uw deelname hebben wij contact met u  

 
Welke gegevens 
Wij verwerken de persoonsgegevens die u hebt opgegeven: 

- emailadres: om u uit te nodigen mee te werken aan een onderwerp  
- voornaam, achternaam: zodat we weten wie u bent 
- organisatie, functie, voor welke rol u Suwinet raadpleegt: om te bepalen bij welke 

onderwerpen we u kunnen betrekken, zodat u alleen relevante uitnodigingen krijgt 
 
Uw rechten 
U heeft het recht 

- om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen 
- om de toestemming in te trekken die u gaf. Als u uw toestemming intrekt, 

beschouwen we dat als een afmelding voor het klantenpanel  
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U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming: fg@bkwi.nl. 
Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Afmelden voor het BKWI klantenpanel kan via info@bkwi.nl. Uw gegevens worden dan 
verwijderd. 
 
Beveiliging 
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. 
 
 
 
 


