Privacyverklaring gemeente Weststellingwerf
Technologische ontwikkelingen en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de
bescherming van persoonsgegevens en privacy. Daarom neemt de gemeente Weststellingwerf
maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. En geven we
duidelijkheid aan iedereen die met ons te maken heeft.
De gemeente werkt met persoonsgegevens van burgers en medewerkers en met gegevens van
organisaties waar wij mee samenwerken. U kunt hierbij denken aan namen, (e-mail)adressen of
telefoonnummers. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of
producten, zoals het aanvragen van een vergunning, een subsidie of een uitkering. U mag verwachten
dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Wilt u weten hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Kijk dan in ons Privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De gemeente Weststellingwerf legt uw persoonsgegevens vast wanneer u gebruikt maakt van onze
diensten en producten. Dit zijn meestal algemene persoonsgegevens zoals naam, adres,
geboortedatum of telefoonnummer. Soms gaat het om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens
over uw gezondheid, of een wettelijk identificatienummer, zoals het Burgerservicenummer (BSN).
Wij houden een Register van verwerkingen bij waarin u onder meer kunt zien welke persoonsgegevens
wij vastleggen, met welk doel en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen vastleggen en gebruiken wanneer wij hier een wettelijke
grondslag voor hebben. Wettelijke grondslagen zijn: wettelijke verplichting, algemeen belang/publieke
taak, toestemming, overeenkomst, vitaal belang of gerechtvaardigd belang.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben
verzameld. En wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig of wettelijk geregeld is.
De gemeente Weststellingwerf neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om
misbruik, verlies en onbevoegde toegang van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn
gebaseerd op landelijke regels die gelden voor de overheid, waaronder gemeenten.
De gemeente verstrekt uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is voor het uitvoeren
van een wettelijke of publieke taak, voor het uitvoeren van een overeenkomst, of als u hier toestemming
voor geeft. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de gemeente, maken wij
schriftelijke afspraken over het beveiligen en beschermen van uw gegevens.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of (onder bepaalde voorwaarden)
te verwijderen. Hiervoor moet u zich legitimeren. U kunt alleen gegevens van uzelf inzien.
U kunt hiervoor een verzoek indienen via onze website met uw DigiD: Inzage persoonsgegevens (niet
BRP) of Correctie/verwijderen persoonsgegevens (niet BRP) Ook kunt u een schriftelijk verzoek
indienen, wat u persoonlijk afgeeft aan de medewerker van de receptie op het gemeentehuis. Hierbij
moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. Zet op de envelop duidelijk dat deze bestemd is voor de
Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Hoe gaan wij om met cookies?
Onze website weststellingwerf.nl gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en makkelijk te gebruiken is. De
cookies onthouden uw surfgedrag. Hierdoor vindt u sneller voor u interessante informatie.
De gemeente gebruikt de cookies voor twee analyseprogramma’s: Piwik en Siteimprove. Wij
verzamelen de gegevens uitsluitend anoniem en delen deze niet met derden. De verzamelde gegevens
gebruiken wij alleen om de website nog beter in te richten.
U kunt zich afmelden voor cookies via de instellingen van uw internetbrowser. U kunt hier ook alle
informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen.

Heeft u vragen of een klacht?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) via privacy@weststellingwerf.nl.
Vindt u dat wij uw persoonsgegevens niet juist gebruiken, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen. U kunt dit schriftelijk doen of via het klachtenformulier op de website.
Komen wij er met u niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens: http://www.autoriteitspersoonsgegevens.nl. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt
toezicht op het naleven van de privacywetgeving.
Ook heeft u het recht om een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen tegen het verwerken van uw
gegevens. U kunt dit alleen schriftelijk doen. Voor meer informatie over het indienen van een
bezwaarschrift verwijzen wij u naar de website: bezwaar maken.

