Privacyverklaring
U bevindt zich op de website van Beverwijk Fit & Actief. Deze website wordt beheerd door de
gemeente Beverwijk.
De gemeente Beverwijk vindt een goede verwerking van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op
de website van de gemeente Beverwijk vindt u algemene informatie over hoe de gemeente omgaat
met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy. Hieronder leest u hoe
de gemeente Beverwijk omgaat met persoonsgegevens die verwerkt worden op de website van
Beverwijk Fit & Actief.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens met deze website?
De website van Beverwijk Fit & Actief verwerkt geen persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of telefoon plaatst.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
1. Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken:

•

Wanneer iemand is ingelogd, wordt er een cookie geplaatst zodat de browser tussen
pagina’s door kan onthouden wie de gebruiker is.
• Een “vinkje” voor de cookie consent banner onderin de pagina. De browser kan alleen
onthouden of een gebruiker hier op Akkoord heeft geklikt door dit in een cookie te bewaren.
• Voor gebruikers die op de hoog contrast knop klikken, wordt deze setting in een cookie
bijgehouden.
2. Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we die kunnen verbeteren.
Hiervoor gebruiken wij de programma Google Analytics.
Die verzamelen gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website
gebruiken. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Door deze
informatie weten we beter wat bezoekers willen.
De gemeente verzamelt via cookies geen persoonlijke gegevens.

Geen cookies op uw apparaat?
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw apparaat cookies plaatsen, dan kunt u het volgende
doen.
•
•
•

Uw browserinstellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt als een website cookies
wil plaatsen.
U kunt de instellingen zo aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van
derde partijen weigert.
Geplaatste cookies kunt u ook weer weghalen. Dat doet u via de instellingen van uw browser
of apparaat.

Als u onze cookies tegenhoudt, kunnen wij niet meer beloven dat onze website goed werkt.
Meer informatie over cookie-instellingen:
Chrome
Firefox

Internet Explorer
Safari
Opera

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:
•
•
•
•
•

•

Recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar
persoonsgegevens worden verwerkt
Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier,
zijn/haar gegevens worden verwerkt
Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek
indienen bij de gemeente om dit te corrigeren
Recht van verzet: betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun
persoonsgegevens niet meer te gebruiken
Recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om
gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten
verwijderen
Recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er
gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking

U kunt uw verzoek tot inzage-, wijziging- of verwijdering van persoonsgegevens digitaal of schriftelijk
indienen. Als u dit digitaal doet, heeft u uw DigiD nodig. De gemeente zal op dit verzoek in ieder
geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te
identificeren. Voor overige verzoeken kunt u contact opnemen met onze functionaris
gegevensbescherming.
Let op: Indien u jonger dan 16 jaar oud bent, mogen wij uw verzoek alleen in behandeling nemen na
akkoord van uw wettelijk vertegenwoordiger. Wij kunnen u daarom vragen samen met uw wettelijk
vertegenwoordiger langs te komen bij de balie van het gemeentehuis.

Heeft u nog vragen?
Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens.
Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacystatement niet
alle informatie. Mocht u specifieke vragen hebben over een casus of dossier, dan kunt u hiervoor
allereerst bij uw contactpersoon om informatie vragen. Weet u niet wie dat is, wilt u dit niet of heeft
u geen contactpersoon, dan kunt u ook direct onze functionaris gegevensbescherming benaderen.

Klachten
Mocht u klachten hebben over hoe we omgaan met persoonsgegevens, dan horen we dat graag. U
kunt ook hiervoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Bescherming persoonsgegevens
De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is. Ook moet het in
overeenstemming zijn met de wetten en regels voor privacy. Wij gaan heel netjes en vertrouwelijk
om met uw gegevens. En we hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens
in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

