
                                                         

 

 

PRIVACY STATEMENT STICHTING PGM OPEN 

vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur dd. 27 januari 2023. 

 

PGM Open is een organisatie en platform van waaruit we activiteiten ontplooien om 

programmamanagement als vak verder op de kaart te zetten en door te ontwikkelen. Samen met 

professionals uit de praktijk werken we aan ontwikkeling van het vak en proberen we het werken aan 

programma’s steeds succesvoller te maken, om zo bij te dragen aan de realisatie van belangrijke 

opgaven, binnen organisaties, tussen organisaties en vooral: voor onze maatschappij. Bij dit alles 

doen we een beroep op ieders ervaring, behoefte en vooral ook nieuwsgierigheid. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in de uitvoering van 
activiteiten door PGM Open. Ten behoeve van deze activiteiten verwerken wij persoonlijke gegevens 
van deelnemers aan activiteiten. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en zorgen dat ze veilig 
zijn. Dat lijkt ons niet meer dan logisch. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze nodig hebben 
staat omschreven in dit privacy statement, alsmede wat uw rechten zijn, met wie wij gegevens delen 
en hoe lang wij deze gegevens bewaren. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
De verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting PGM Open, 
gevestigd aan de Oliemolenhof 14-A 3812 PB te Amersfoort, ingeschreven bij de KvK onder nummer 
81764057, BTW nummer NL00862211888. 
 
Waarvoor gebruikt PGM Open persoonsgegevens? 
Wanneer wij een activiteit organiseren (voornamelijk kennisuitwisselingen) of als wij een vacature 
plaatsen op de website, als wij mensen of organisaties met elkaar in contact brengen, een vraag 
beantwoorden, een nieuwsbrief versturen of bij een bezoek aan onze website, verzamelt PGM Open 
persoonsgegevens.  
 
Deze gebruiken wij voor de volgende doeleinden: organiseren van bijeenkomsten, versturen van 
nieuwsbrieven, plaatsen van vacatures, versturen van facturen, marketing en communicatie.  
 
We verzamelen daarbij de volgende gegevens:  

• Contactgegevens van deelnemers, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer; 
• gegevens van vacatures voor op de website; 
• loginnaam en wachtwoord voor de PGM Open website; 
• gegevens ten behoeve van financiële administratie zoals contactgegevens (naam, adres, e-

mailadres en telefoonnummer); organisatie, afdeling, functie, aanspreektitel, contacthistorie; 
financiële gegevens; betaalinformatie. 

• Gegevens over het gebruik van onze website. 
 

De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van een 
overeenkomst zoals benoemd in onze Algemene Voorwaarden. 
 
Nieuwsbrief en e-mail 
PGM Open stuurt algemene en specifieke nieuwsbrieven Hiervoor kunt u zich altijd uitschrijven via 
de link onderaan onze e-mail. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van deze gegevens zijn 
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toestemming en gerechtvaardigd belang. Bij toestemming heeft de betrokkene toestemming 
gegeven voor het verwerken van zijn gegevens, bijvoorbeeld in het geval van het versturen van de 
nieuwsbrief of het plaatsen van cookies. Bij gerechtvaardigd belang is de verwerking noodzakelijk 
voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van 
een derde. Dit is het bijvoorbeeld het geval als wij bepaalde informatie opslaan over contact en 
contracthistorie om onze relaties beter te kunnen bedienen. 
 
Met wie deelt PGM Open persoonsgegevens? 
 
Verwerkers 
PGM Open kan bij de uitvoering van haar dienstverlening andere partijen inschakelen, zoals een 
eventbureau voor het organiseren van het event of een websitebeheerder voor het beheer en 
onderhoud van onze website. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten 
Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor PGM Open. Met alle 
verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT security worden geborgd. 
 
Autoriteiten 
Op basis van een wettelijke verplichting of op verzoek van de rechtbanken kunnen deze gegevens 
ook worden overgedragen aan de autoriteiten (politie, belastingdienst, enz.). 
 
Uw rechten 
 
Recht op inzage 
U heeft te allen tijde en zonder kosten het recht op inzage van uw persoonsgegevens en op 
informatie over hoe die verwerkt worden. Het recht op inzage omvat: informatie dat PGM Open uw 
persoonsgegevens gebruikt, om welke gegevens het gaat, met welk doel, aan wie gegevens zijn 
verstrekt en de herkomst ervan (indien bekend).  
 
Recht op het corrigeren van de verzamelde persoonsgegevens 
U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Het recht op correctie houdt in 
dat u PGM Open mag vragen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te 
schermen. Dit kan als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen 
voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet worden 
gebruikt.  
 
Recht op vergetelheid 
Als het voor PGM Open niet meer noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren of verwerken, kunt u 
vragen te stoppen met de verwerking van persoonsgegevens (of dat beperken) of de 
persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen. Wij kunnen aan dit verzoek niet altijd gehoor 
geven, bijvoorbeeld inzake wettelijke eisen voor financiële gegevens (7 jaar).  
 
Recht om bezwaar te maken 
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van PGM 
Open (en niet op andere verwerkingsgronden) heeft u het recht bezwaar te maken tegen de 
verwerking van de persoonsgegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het ontvangen 
van gerichte informatie over onze dienstverlening. 
 
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u een e-mail sturen naar info@pgmopen.nl. 
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Hoe lang bewaart PGM Open persoonsgegevens? 
PGM Open bewaart persoonsgegevens voor zo lang dat nodig is om diensten aan u te verlenen, dit 
wettelijk is toegestaan of totdat u uw toestemming intrekt of een verzoek indient om uw gegevens te 
verwijderen. Financiële gegevens bewaren wij gedurende minimaal 7 jaar na sluiting van het 
financiële boekjaar. 
 
Hoe beveiligt PGM Open persoonsgegevens? 
PGM Open neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige 
andere vorm van misbruik. We maken gebruik van beveiligde verbindingen. Desondanks kan het 
voorkomen dat er een kwetsbaarheid is in onze informatiebeveiliging. Als u denkt dat u een zwakke 
plek heeft gevonden, horen wij dit graag en willen wij met u samenwerken om dit zo spoedig 
mogelijk te onderzoeken. 
 
Cookies 
Om u beter en persoonlijker te kunnen helpen maakt PGM Open gebruik van cookies en 
vergelijkbare technieken op haar website; hierna ‘cookies’. We vertellen in deze verklaring welke 
cookies wij kunnen plaatsen en welke functie ze hebben. 
 
Functionele cookies 
Onze functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze websites. U kunt deze dan 
ook niet weigeren. Deze cookies helpen ons uw taal of land herkennen, zien of u onze website 
bezoekt vanaf een pc, tablet of telefoon en helpen uw gebruikservaring hierop af te stemmen. Door 
middel van een cookie onthouden wij ook of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van 
andere niet noodzakelijke cookies. 
 
Analytische cookies 
Uw gebruik van onze site wordt geanalyseerd met behulp van analytische cookies, zoals Google 
analytics. Webbezoek wordt geregistreerd onder een unieke (maar anonieme) ID, waardoor we u 
herkennen als nieuwe of terugkerende bezoeker. Met deze cookies meten wij de effectiviteit van de 
website en de getoonde informatie; we kijken niet naar individueel surfgedrag. Aan de hand van deze 
informatie proberen we de website steeds weer een beetje beter te maken. Deze cookies zijn door 
ons zo ingesteld dat ze geringe gevolgen hebben voor privacy. We hoeven er daarom geen 
toestemming voor te vragen. Ze worden bij ieder bezoek geplaatst. 
 
PGM Open gebruikt geen cookies om onze sites relevanter te maken door de inhoud af te stemmen 
op de interesses van onze bezoekers. Dit soort cookies wordt ook wel tracking cookies genoemd.  
 
Wijzigingen privacy statement 
PGM Open behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van PGM Open dan kunt u deze richten 
aan info@pgmopen.nl. 
 
Januari 2023 

https://www.pgmopen.nl/event
https://www.pgmopen.nl/netwerk
https://www.pgmopen.nl/academy
https://www.pgmopen.nl/banen
mailto:info@pgmopen.nl

