
Voorwaarden Petitie 
Deze petitievoorwaarden zijn van toepassing op het ondertekenen van de petitie tegen 
agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer jegens medewerkers in zorg en welzijn, van 
PGGM Coöperatie U.A., hierna PGGM&CO genoemd. PGGM&CO is opgericht door de sociale 
partners in de sector Zorg en Welzijn. De leden van PGGM&CO zijn werknemers en hun 
partners uit de sector Zorg en Welzijn. Deze petitie kan ondertekend worden door iedereen: 
Leden, medewerkers uit zorg en welzijn en iedereen die zich verbonden voelt met het 
onderwerp. 
 
Wat houdt het tekenen van de petitie in? 
Door je gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres en werkzaam in zorg en welzijn 
ja/nee) achter te laten op onze website onderteken je deze petitie. Door het tekenen van de 
petitie geef je toestemming aan PGGM&CO om deze persoonsgegevens te verwerken. Met 
de petitie willen wij laten zien dat we geweld en ongewenst gedrag tegen medewerkers in 
de sector zorg en welzijn afwijzen. Daarmee geven we een signaal aan de samenleving. Meer 
informatie over je privacybescherming en de rechten die je onder de AVG hebt, zijn te 
vinden in de privacyverklaring van PGGM&CO. 
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens na afloop van de petitie 
We houden je graag per e-mail op de hoogte van de voortgang van de petitie. We zullen je 
een bevestigingsmail sturen op het door jou achtergelaten e-mailadres dat je de petitie 
ondertekend hebt. Daarnaast sturen we je na afloop van de petitie een e-mail met 
informatie over de eindstand. Tot slot vragen we je in deze mail, als je in de sector zorg en 
welzijn werkt, eenmalig of je informatie wenst te ontvangen over het gratis lidmaatschap 
van PGGM&CO en de voordelen hiervan. De petitie kan je ondertekenen gedurende drie 
maanden, van 22-06-2021 tot 22-9-2021. Een maand hierna worden de gegevens die je in 
het kader van deze petitie hebt ingevuld uit onze database verwijderd.  
 


