Privacy statement
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting tot
Bevordering van Gedragsonderzoek van Dieren "Lucie Burgers" (KvK 41048211), hierna Lucie Burgers
genoemd.
Verwerking van uw persoonsgegevens
Voor Lucie Burgers is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. We respecteren uw
privacy en behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en volgens de wetgeving.
Welke gegevens worden door ons verzameld?
Van bezoekers van onze website:
- IP-adres.
Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
We verwerken uw gegevens om onze dienstverlening op elk gebied verder te verbeteren:
1. Voor het verkrijgen van inzicht in hoe de website gebruikt wordt en hoe we deze kunnen
verbeteren.
Verplichte verstrekking van persoonsgegevens
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u duidelijk of de verstrekking
noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als u
de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat Lucie Burgers niet meer
persoonsgegevens zal verwerken dan strikt nodig is.
Onze rechtsgronden voor de verwerking
Wij willen u als bezoeker van Lucie Burgers een optimale beleving bieden. Dit kunnen wij alleen als
we weten wat uw wensen zijn. Daarom verrichten wij veel onderzoek en analyseren wij bijvoorbeeld
data op onze website.
Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in dit
privacy statement hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.
Uitwisseling met onze partners en andere partijen
Lucie Burgers verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen
doeleinden gebruiken. Tenzij u:


Uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.



Lucie Burgers wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.

Geen doorgifte aan landen buiten de EU
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt.
Noodzakelijke en verplichte bewaartermijnen
Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. De
Belastingdienst verplicht ons om onze administratie zeven jaar bewaren.

Optimale beveiliging van persoonsgegevens
Lucie Burgers heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle data vertrouwelijk behandeld.
Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website
van Lucie Burgers: www.lucieburgers.nl.
Vooraf toestemming voor nieuwe doeleinden
Lucie Burgers kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan
vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat we uw
gegevens hiervoor gaan gebruiken. U krijgt dan vanzelfsprekend de mogelijkheid om uw deelname te
weigeren.
Klachten?
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de
privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de
toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Nog vragen?
Heeft u nog vragen over dit Privacy Statement of ons privacy beleid? Of wilt u een beroep doen op
één van uw wettelijke rechten? Neem dan contact op met via info@burgerszoo.nl. We reageren dan
binnen de verplichte termijn van vier weken op uw vraag of verzoek.

