Privacy verklaring m.b.t. website www.woonstek-doornsteeg.nl
In deze privacy verklaring wordt aangegeven van welke cookies de website www.woonstekdoornsteeg.nl gebruik maakt, waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen uw
gegevens gebruikt worden.
Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op gegevens m.b.t. de website www.woonstekdoornsteeg.nl. Deze website wordt in opdracht van de gemeente Nijkerk beheerd door Elba-Rec,
Paulus Borstraat 41 in Amersfoort, telefoonnummer 033 8 700 100, E-mail avg@elba-rec.nl.
COOKIES
Op de website www.woonstek-doornsteeg.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies
en voorkeurscookies. Deze cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert en dat de
website informatie onthoudt die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Deze
gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden
alleen gebruikt om de website van www.woonstek-doornsteeg.nl te verbeteren.
DOEL VAN UW GEGEVENS
Algemeen
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven/bewonersbrieven. Deze
nieuwsbrieven zijn puur informatief en bedoeld om u te informeren over de voortgang/ontwikkeling
van de nieuwe woonwijk Doornsteeg. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Uw
gegevens worden verzameld via de daarvoor bestemde formulieren op de website van
www.woonstek-doornsteeg.nl
OPSLAGPERIODE
Algemeen
Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief/bewonersbrief worden deze gegevens voor langere tijd
bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten (versturen
nieuwsbrieven/bewonersbrieven), tenzij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer
bewaard moeten blijven.
Het versturen van nieuwsbrieven/bewonersbrieven
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitale database. U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt via
de link die altijd onderaan de nieuwsbrieven/bewonersbrieven staat of door een mail te sturen naar
avg@elba-rec.nl o.v.v. aanpassen gegevens woonstek-doornsteeg.
Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt via www.woonstek-doornsteeg.nl worden de gegevens die u
meestuurt (naam, mailadres etc.) opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee
jaar terug bewaard.
Analytics
De gegevens die op de website verzameld worden zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam,
bedrijf of e-mailadres.

BEVEILIGING
Algemeen
Er worden van uw gegevens geen fysieke kopieën gemaakt.
Er wordt gebruik gemaakt van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de
gegevens die worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk). De
beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische
(ICT-)ontwikkelingen.
Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden
geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

RECHTEN
Uw rechten
U kunt altijd uw gegevens opvragen zoals die zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen
door een e-mail te sturen naar avg@elba-rec.nl o.v.v. aanpassen gegevens woonstek-doornsteeg.
Recht op rectificatie
Kloppen de gegevens niet, of zijn uw gegevens veranderd, dan heeft u het recht dit te laten
rectificeren/aan te passen. De gegevens m.b.t de nieuwsbrief/bewonersbrief kunt u aanpassen via de
daarvoor bestemde URL onderaan de nieuwsbrief/bewonersbrief.
Recht op wissen van de gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens vastgelegd zijn, dan heeft u het recht deze gegevens te laten
wissen. Ook dit kan via de URL onderaan de nieuwsbrief/bewonersbrief of door een mail te sturen
naar avg@elba-rec.nl o.v.v. wissen gegevens woonstek-doornsteeg.
Recht op indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat er via
de website van www.woonstek-doornsteeg.nl niet op de juiste manier met uw gegevens wordt
omgegaan.
PLICHTEN
Uw gegevens worden op grond van een gerechtvaardigd belang verwerkt, namelijk een informatief
belang, zoals het versturen van nieuwsbrieven en bewonersbrieven met informatie over de nieuwe
woonwijk. Uw gegevens zullen nooit beschikbaar gesteld worden aan derden.
De gegevens waarvan aangegeven is dat ze verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale
benodigde gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en bewonersbrieven.

