
Privacy statement  

Privacy RUD Zeeland  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) in werking. De 

Avg regelt in heel Europa het verwerken van persoonsgegevens. RUD Zeeland verwerkt ook 

persoonsgegevens. We doen dit nauwkeurig en veilig en volgens geldende wetten en regels.  

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Wij verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:  

- voor- en achternaam;  

- geslacht;  

- adresgegevens; 

-  telefoonnummer;  

-  e-mail.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  

Wij verzamelen via de website geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u deze zelf verstrekt. 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen 

vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy, zoals bijvoorbeeld 

informatie over godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, 

strafrechtelijk verleden en ras.  

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag  

Wij verwerken persoonsgegevens:  

- als we hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn:  

toestemming, een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een vitaal belang of een 

publiekrechtelijk taak;  

- voor telefonisch of e-mail contact.   

Delen met derden   

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren 

van onze wettelijke verplichting.   

Met deze organisaties sluiten wij een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen dat uw 

gegevens ook daar vertrouwelijk blijven en veilig zijn. Wij blijven verantwoordelijk.  



Verwijderen van persoonsgegevens   

We verwijderen persoonsgegevens wanneer we die niet langer nodig hebben voor het 

uitvoeren van onze taken. Het kan zijn dat voor de Archiefwet een langere bewaartermijn 

nodig is. Dan hanteren we die.  

Privacyrechten  

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Maak 

hiervoor een afspraak via info@rud-zeeland.nl om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich 

kunt legitimeren. En dat u kunt bewijzen dat de gegevens waar het om gaat van u zijn. Het is 

niet mogelijk om gegevens van andere personen in te zien.   

Het kan zijn dat u er niet samen met ons uitkomt. Dan heeft u het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

Privacyregels  

Wij vinden privacy belangrijk en schermen uw persoonsgegevens daarom goed af:  

• Wij gebruiken uw persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant. En op 

basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.  

• Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor een specifiek en 

duidelijk omschreven doel. En gebruiken alleen de voor dat doel benodigde 

persoonsgegevens.  

• Wij zorgen er voor dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden bijgewerkt. 

• Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.   

• Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming 

van uw persoonsgegevens. En houden ons hierbij aan de geldende gemeentelijke 

beveiligingsnormen zoals staat in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 

Gemeenten (BIG).  

• Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden, samen met 

partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn en soms 

ook private organisaties. Wij delen in sommige gevallen persoonsgegevens met die 

organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere 

organisaties, maken we daarover afspraken die voldoen aan de geldende wet- en 

regelgeving.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Cookies 

Voor analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. 

De gegevens die met Google worden gedeeld zijn dusdanig geanonimiseerd dat deze voldoen 

aan de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.  

Op de website worden alleen analytische cookies toegepast, geen functionele of 

trackingcookies. Er wordt geen gebruikt gemaakt van andere diensten van Google in 

combinatie met Google Analytics 

Privacyverklaring aanpassen  

Deze privacyverklaring is van 14 juni 2018 en kan worden aangepast. Wij adviseren u om 

regelmatig de verklaring na te lezen op mogelijke aanpassingen.  

Privacy-vragen  

Vragen over het omgaan met persoonsgegevens door RUD Zeeland kunt u stellen via 

info@rud-zeeland.nl.  

   


