
 
Register van Verwerkingactiviteiten BMGN – Low Countries Historical Review 
 
Contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke bmgn-lchr.nl, gevestigd Oudezijds 
Achterburgwal 185 te Amsterdam. 
 
Doeleinden  
 
BMGN – Low Countries Historical Review is een toonaangevend peer-reviewed tijdschrift over 
de geschiedenis van de Nederlanden (Noord en Zuid) en hun plaats in de wereld. Het tijdschrift 
verschijnt viermaal per jaar, zowel online in open access als in druk en omvat artikelen in het 
Nederlands en in het Engels. Naast de redactie van acht vooraanstaande historici uit Nederland 
en Vlaanderen is er een International Advisory Board, samengesteld uit buitenlandse experts op 
het terrein van de geschiedenis der Nederlanden. Het tijdschrift wordt uitgegeven door het 
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, de grootste beroepsorganisatie van historici in  
Nederland. BMGN-LCHR is redactioneel en inhoudelijk onafhankelijk van het KNHG.  
 
Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk 
van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt): 
- Het publiceren van door u aangeboden kopij. 
 
Gegevens 
Wanneer u ons mailt via bmgn@huygens.knaw.nl of het emailadres van een van onze  
redacteuren, wanneer u via de website een artikel indient en wanneer u een recensie voor ons 
schrijft, verwerken wij 

- uw naam, emailadres, adres en indien genoteerd uw telefoonnummer 
- affiliatie, zijnde universiteit of werkgever (indien van toepassing) 

 
Wanneer de email behandeld is, verplaatsen wij deze naar ons archief binnen Outlook. Deze 
staat op de beveiligde server van Huygens ING / KNAW. De persoonsgegevens worden 
opgeslagen in een database. 
 
Uw adresgegevens sturen wij door naar onze drukker Bariet Ten Brink. Wij sluiten hiervoor met 
Bariet Ten Brink een verwerkersovereenkomst af.  
 
Wanneer u bij ons solliciteert voor een gesalarieerde positie, werkervaringsplek of stageplaats 
gebruiken wij de volgende gegevens maar bewaren die alleen in het geval u een dienstverband,  
stage of werkervaringsplek krijgt aangeboden. Deze gegevens worden dan verstrekt aan  
de afdeling personeelszaken van Huygens ING: 

- Sollicitatiebrief en C.V. 
 
 
Betrokkenen 
De betrokkenen zijn de bezoekers van bmgn-lchr.nl 
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Onder de Algemene verordening gegevensbescherming hebben betrokkenen de volgende 
rechten: 

- Recht op informatie over de verwerking; 
- Recht op inzage in de gegevens; 
- Recht op rectificatie en aanvulling als deze niet kloppen; 
- Recht op vergetelheid; 
- Recht op beperking van de gegevensverwerking; 
- Recht op verzet tegen de gegevensverwerking; 
- Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit); 
- Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming en 

profilering. 
 

Betrokkenen kunnen dit recht doen gelden door per mail (via bmgn@huygens.knaw.nl) een 
verzoek te doen. BMGN zal binnen een maand betrokkenen informeren betreffende het  
ingediende verzoek tot het uitoefenen van bovenstaande rechten. Om misbruik te voorkomen  
vragen wij bij een schriftelijk verzoek tot inzage of wijziging, om adequate identificatie, door 
een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.  
 
Ontvangers  
Bmgn-lchr.nl verstrekt geen informatie aan derden in of buiten Nederland zonder toestemming 
van de leden.  
 
Bewaartermijnen van de gegevens 
Bmgn-lchr.nl bewaart de gegevens van hen die kopij hebben ingestuurd. Het mailarchief wordt 
eens per jaar opgeschoond, waarbij alleen de bestanden die als back-up dienen (definitieve 
versies van kopij) op de server van KNAW worden bewaard. 
 
Beveiliging gegevens 
De managing editor en de editor hebben toegang tot het archief van bmgn-lchr. Redactieleden 
kunnen op verzoek stukken uit het archief toegestuurd krijgen. Eventuele stagiair(e)s kan / 
kunnen alleen bij stukken die relevant zijn voor het beoefenen van het dagelijks  werk (kopij die 
nog geplaatst moet worden, de algemene redactiemail). De redactie is eindverantwoordelijk 
voor de verwerking van gegevens, maar heeft geen directe toegang tot het archief en de 
algemene mailbox. 
 
Bmgn-lchr.nl werkt voor de verwerking van (geanonimiseerde) analytische gegevens over het 
gebruik van de website samen met Google (Google Analytics). Google heeft met bmgn-lchr een  
verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Het register kan worden opgevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Bmgn-lchr.nl 
is bij een dergelijk verzoek verplicht inzage te geven. 



 
Actualisering 
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt dit register van 
verwerkingsactiviteiten geactualiseerd. 
 
Dit register van verwerkingsactiviteiten bmgn-lchr.nl is opgesteld op 22 mei 2018. 
 
 


