
Privacyverklaring – Participatieraad Haarlemmermeer 

 

De Participatieraad gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens verstrekt u 

bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch of via e-mail.  

 

De Participatieraad verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten op deze 

website en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die 

informatie over een persoon bevatten en naar die persoon te herleiden zijn. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

� Voorn(a)am(en) en achternaam 

� E-mailadres 

� Telefoonnummer 

 

Waarvoor gebruikt de Participatieraad persoonsgegevens? 

De Participatieraad verwerkt persoonsgegevens onder andere voor: 

� Afhandelen van signalen 

� Informeren over voortgang van uw gegeven signaal 

 

Bewaren persoonsgegevens 

De Participatieraad bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is of 

wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In een aantal 

gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet. 

 

Delen met anderen 

De Participatieraad verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting. 

 

De Participatieraad sluit een (verwerkers)overeenkomst met organisaties die namens de 

Participatieraad uw persoonsgegevens verwerken. Dit zorgt ervoor dat deze organisaties hetzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens aanhouden als de 

Participatieraad. De Participatieraad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Uw rechten 

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten, waarmee u controle kunt houden over uw eigen 

persoonsgegevens. Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, neem dan contact op via  

e-mail info@participatieraadhaarlemmermeer.nl.   

 

Beveiliging 

De Participatieraad neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en 

andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn 

vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid is conform de geldende gemeentelijke 

beveiligingsnormen. Deze normen zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 

Gemeenten (BIG). 

 



Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, 

neem dan contact op via telefoonnummer 0900 1852 of via e-mail 

info@participatieraadhaarlemmermeer.nl.  

 

Meer informatie over privacy 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem 

dan contact op via e-mail info@participatieraadhaarlemmermeer.nl.  

 

 

Cookieverklaring – De Participatieraad 

 

De Participatieraad maakt gebruik van cookies en gebruikt Google Analytics om de website goed aan 

te laten sluiten bij de informatiebehoefte van de bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein 

tekstbestand, een cookie.  

 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. In een 

cookie worden de volgende gegevens opgeslagen, zoals: 

� de pagina's die u bezocht heeft op de website 

� de duur van uw bezoek aan de website 

� hoe u op de website bent gekomen 

� waar u op klikt tijdens het bezoek van de website 

 

Gebruikersgegevens 

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op (zoals uw naam en adres) en kan niet worden gebruikt 

om u op websites van anderen te volgen. De Participatieraad kan deze cookies niet herleiden tot een 

pc of individu en verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens. 

 

Informatie over het websitegebruik wordt niet gedeeld met andere partijen. 

 

Cookies weigeren 

U kunt het gebruik van cookies weigeren via de cookiemelding op deze website of via uw browser. U 

wordt dan niet langer in onze statistieken meegenomen. Als u cookies weigert, kunt u niet alle 

mogelijkheden van deze website gebruiken. 

 


