
 
 

Bureau Geschiedschrijving Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen 
 

Privacy Statuut 
 
Het Bureau Geschiedschrijving Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (BGB&T) ondersteunt het 
Regimentscommando op de gebieden van traditiehandhaving, bevorderen van de esprit de corps en 
personeelszorg, met name voor veteranen en post-actieven. Het BGB&T verzamelt gegevens over de 
geschiedenis van het Regiment B&T en legt deze op een gestructureerde wijze vast. Daarnaast verstrekt 
het BGB&T gegevens aan belanghebbenden en geïnteresseerden. 
 
Het BGB&T maakt veelal gebruik van openbare bronnen om haar taken uit te voeren. Hierbij worden ook 
persoonsgegevens verzameld, verwerkt en beschikbaar gesteld. Het BGB&T hecht veel waarde aan de 
bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Het BGB&T hanteert de volgende principes ter bescherming van persoonsgegevens: 
 
1. Doelstelling en grondhouding 

Het BGB&T verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn om de 
geschiedenis van het Regiment B&T op een gestructureerde en éénduidige manier vast te 
leggen. Alle kernleden van BGB&T zijn zich ervan bewust dat de persoonsgegevens optimaal 
beschermd moeten worden.  

 
2. Rechtsgrond 
 Het BGB&T verricht haar taken in het kader van het algemeen en gerechtvaardigd belang. 
 
3. Beveiliging 

Het BGB&T neemt passende organisatorische- en technische maatregelen (zoals backups) om 
de persoonsgegevens te beveiligen, zodat deze zijn beschermd tegen ongeoorloofde of 
onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. In het geval van 
bijzondere persoonsgegevens zijn extra beveiligingsmaatregelen getroffen. 

 
4. Doorgifte aan derden 

Het BGB&T verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit in overeenstemming is met 
haar taken of in het belang van de ontvangende partij. Het BGB&T beoordeelt per geval op basis 
van een belangenafweging of verstrekking gerechtvaardigd is.  

 
5. Bewaartermijnen 

Het BGB&T bewaart persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn om haar taken uit te 
voeren. 

 
6. Archievering 

Het BGB&T archiveert zowel persoonsgegevens op papier als ook in digitale vorm. Het BGB&T 
beschikt daartoe over een eigen afgeschermd archief. 

 
7. Recht van inzage 

Een ieder heeft het recht om bij het BGB&T op te vragen welke persoonsgegevens het BGB&T 
over hem/haar in zijn bezit heeft. Het BGB&T zal zoveel als mogelijk hieraan medewerking 
verlenen, echter de inzage zal alleen betrekking hebben op de persoonsgegevens waarvan het 
BGB&T het bestaan weet. 

 
8. Transparantie & verantwoording 

De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt is voor een ieder transparant en maakt 
het voor een ieder mogelijk zijn rechten uit te oefenen. 
 

9.  BGB&T staat open voor vragen/opmerkingen/klachten over dit Privacy Statuut.  


