Privacystatement
Als bezoeker van deze website kunt u erop vertrouwen dat 1-loket op een veilige en zorgvuldige
manier met uw gegevens omgaat en uw privacy respecteert. Alle informa<e die u ons verstrekt
wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het
doel waarvoor u ze hee@ verstrekt. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met
een geheimhoudingsplicht. Daarbij zorgt 1-loket voor passende beveiliging van
persoonsgegevens. Per e-mail of webformulier verstrekte persoonlijke informa<e wordt uitsluitend
gebruikt voor de administra<eve aDandeling van uw aanmelding of het geven van een reac<e en
eveneens uitsluitend op basis van weEelijke verplich<ngen aan derden beschikbaar
gesteld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Uw rechten
Als bezoeker hee@ u een aantal rechten waarmee u het gebruik van uw persoonsgegevens door het
1-loket kunt controleren.

Uw rechten zijn:
•
•
•
•

•

•

•

Recht op informa8e: u hee@ het recht om aan 1-loket te vragen of er persoonsgegevens van
u worden verwerkt.
Inzagerecht: u kunt 1-loket vragen om uw persoonsgegevens in te zien.
Correc8erecht: als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u bij 1-loket een verzoek
indienen om ze te corrigeren.
Recht op wissen van gegevens: in gevallen waarin u toestemming hee@ gegeven om
persoonsgegevens te verwerken of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor
het doel waarvoor ze zijn verzameld, kunt u 1-loket verzoeken om ze te verwijderen.
Recht op beperking van de verwerking: als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn,
controleert 1-loket of dit klopt. Zolang hier geen duidelijkheid over is, worden uw
persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
Recht om gegevens over te dragen: als de door u verstrekte persoonsgegevens
geautoma<seerd worden verwerkt door 1-loket, hee@ u het recht om te vragen deze
gegevens aan u over te dragen.
Recht op bezwaar: u hee@ het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan niet langer verwerkt, tenzij er voor de
verwerking gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen.

Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u hiervoor een schri@elijk verzoek indienen bij
Tom van den Waardenburg, t.vandenwaardenburg@nuenen.nl

Cookies
Het gebruik van cookies is beperkt en hee@ tot doel deze website te verbeteren en te analyseren. We
meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op onze website komen, <jdsduur en welke pagina's bezocht
worden. Met deze informa<e kunnen we de website qua vorm en func<onaliteit verbeteren en
op<maliseren. De cookies slaan geen persoonlijke informa<e op (bijvoorbeeld uw naam of emailadres). De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter
beschikking gesteld.

