Privacyverklaring
Je persoonlijke gegevens.Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als we jou op de
hoogte houden van activiteiten van ons. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten
waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier
graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@wijkraadmillwest.nl.
Heel veilig
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste
technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw
gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we
dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel
waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan
weten via info@wijkraadmillwest.nl.
Wat doen we verder met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij
gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.
Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.
Het sturen van onze nieuwsbrief
Voor het sturen van onze nieuwsbrief hebben we je naam en e-mailadres nodig.
Contact opnemen over onderwerpen specifiek voor jouw straat of buurt
Om contact met je op te kunnen nemen over onderwerpen die specifiek voor jouw straat of buurt
gelden hebben we je naam, adres, e-mailadres en soms telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we
contact met je opnemen. We geven je gegevens alleen aan anderen als dat nodig is voor het
betreffende onderwerp, bijvoorbeeld aan Mooiland of een ambtenaar van de gemeente. We eisen van
onze samenwerkingspartners dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.
Hoe lang bewaren we je gegevens
We bewaren je gegevens zolang als dat nodig is. Voor het versturen van de nieuwsbrief kun je jezelf
afmelden, we verwijderen dan je gegevens.
Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij gegevens om fraude te
onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij gegevens aan de overheid.
Social media
Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn, dan kun je ons ‘taggen’. Je naam
blijft daardoor verbonden aan onze pagina. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die
vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen
reageren.
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Wat doen we niet met je gegevens?
Wij verkopen jouw gegevens nooit aan anderen.
Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met
ons via info@wijkraadmillwest.nl of schrijf naar:
Wijkraad Mill-West
Hooghorst 17
5451 WK Mill

Privacyverklaring Wijkraad Mill-West, juni 2018
2

