De Data Protection Act van 2018 (Verenigd Koninkrijk) en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) schrijven voor dat wij transparant dienen te zijn en
personen toegankelijke informatie dienen te verschaffen over het gebruik van persoonsgegevens.

Verwerkte informatie
De onderstaande informatie wordt veilig bewaard door de gemeenteraad van Plymouth en gedeeld met
projectpartners binnen de Water Resilient Cities-projectgroep (WRC) om u op de hoogte te houden van de
pilootprojecten en om u te informeren over toekomstige evenementen in het kader van het WRC-project en
andere gerelateerde EU Interreg-programma's. Uw gegevens worden veilig bewaard door de gemeenteraad
van Plymouth en worden met niemand buiten de WRC-projectgroep gedeeld, tenzij u er toestemming voor
geeft.
-

Volledige naam
E-mailadres
Functietitel
Naam werkgever
Adres werkgever
Arbeidssector
Details overhet bijwonen van het evenement
Dieetinformatie en toegangsproblemen (bij evenementen)
Details van eventuele vragen en de antwoorden op deze vragen

Deze informatie wordt gebruikt om evenementen te organiseren, vragen te beantwoorden, het project en de
website te evalueren en voor het onderhouden van, en communiceren met een netwerk van deskundigen en
belanghebbende partijen.

Gebruik van cookies op deze website
De meeste websites gebruiken cookies om diverse nuttige activiteiten te verrichten. Cookies zijn kleine
bestanden die op uw computer worden geïnstalleerd. Wanneer u bijvoorbeeld aankopen doet via het internet,
worden cookies gebruikt om te onthouden wat u doet, bijv. wat er in uw winkelwagentje zit, terwijl u verschillende
pagina's bezoekt.
De beheerders van deze website streven ernaar u de beste gebruikerservaring te bieden en daarom
verzamelen we gegevens over de manier waarop u de website gebruikt en vindt. De website installeert cookies
op uw computer. Deze cookies verzamelen of bewaren geen persoonsgegevens en de verzamelde informatie is
anoniem.
De verzamelde gegevens worden gebruikt om te onderzoeken hoe onze websitebezoekers de website
gebruiken en vinden. We gebruiken geen cookies om persoonsgegevens te verzamelen.
In uw browser, meestal in het menu instellingen, kunt u de installatie van cookies op uw computer uitschakelen.
Het recht van de browser om cookies op uw computer te installeren, wordt dan voor ALLE websites
uitgeschakeld. Dit kan betekenen dat sommige websites niet goed meer functioneren. U kunt dit veranderen en
cookies weer toestaan nadat u deze optie hebt uitgeschakeld. Ga voor een uitgebreide uitleg naar de website
About Cookies.
We nemen ons privacybeleid zeer serieus en het gebruik van cookies is onderdeel van dit beleid. Hebt u vragen
over ons gebruik van cookies, neem dan contact met ons op.

Informatie delen
Om te waarborgen dat de gemeenteraad u een efficiënte en effectieve dienstverlening biedt, moeten we uw
gegevens soms delen met andere afdelingen binnen de gemeenteraad en met partnerorganisaties die onze
dienstverlening aan u ondersteunen. In dit geval wordt de verzamelde informatie gedeeld met de WRCprojectpartners die op de website worden genoemd.
We delen uw gegevens uitsluitend als we ervan overtuigd zijn dat onze partners of leveranciers afdoende
maatregelen hebben getroffen om uw gegevens op dezelfde manier te beschermen als wij.
We delen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden.

Bewaarperiode
We bewaren gegevens over het bijwonen van evenementen of over vragen en verzoeken nooit langer dan 4
jaar. Als u zich hebt aangesloten bij ons WRC-netwerk om meer informatie te ontvangen, zullen we u de
mogelijkheid bieden om na afloop van die periode in contact te blijven met het netwerk, mocht er een
overeenkomst worden gesloten om het voort te zetten (dit wordt waarschijnlijk gedaan door onze projectpartner,
hogeschool Vives).

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Als lokale overheid verleent de gemeenteraad diensten aan u. Om dit op een effectieve manier te kunnen doen,
moeten we persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken.
De Data Protection Act van 2018 (Verenigd Koninkrijk) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van de EU waarborgen dat wij ons houden aan diverse beginselen voor gegevensbescherming. Deze
beginselen zijn bedoeld om u te beschermen en waarborgen dat wij:
• alle persoonsgegevens op een rechtmatige, billijke en transparante manier verwerken,
• persoonsgegevens enkel verzamelen voor een duidelijk bepaald, uitdrukkelijk omschreven en rechtmatig
doel,
• ervoor zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
• ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens correct en actueel zijn,
• uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het (de) doeleinde(n) waarvoor ze zijn
verzameld,
• uw informatie beschermen met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.

Uw rechten
U hebt bepaalde rechten op grond van de Data Protection Act van 2018 *(Verenigd Koninkrijk) en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Deze rechten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

het recht om te worden geïnformeerd via privacyverklaringen zoals deze,
het recht op toegang tot persoonsgegevens die de gemeenteraad over u bezit,
het recht op rectificatie, wij moeten onjuiste of onvolledige gegevens binnen één maand corrigeren,
het recht op verwijdering. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en de
verwerking te beletten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken.
het recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om de verwerking te beperken. We kunnen net
genoeg informatie over u bewaren om te waarborgen dat deze beperking in het vervolg wordt
gerespecteerd,
het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan u
verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm wanneer u daarom vraagt,
het recht op verzet. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering,
direct marketing of onderzoeksdoeleinden,
U hebt rechten ten aanzien van geautomatiseerde besluitvorming en profilering om het risico te
verminderen dat een potentieel schadelijke beslissing wordt genomen zonder menselijke tussenkomst.

Toestemming
Tijdens uw contact met de gemeenteraad zullen we u laten weten hoe uw gegevens, of die van uw kinderen,
worden gebruikt en gedeeld met andere diensten en organisaties.
Normaal gesproken vragen we u om toestemming voordat we uw gegevens verwerken of delen. Als u daar
bezwaar tegen hebt, dient u de gemeenteraad in te lichten. Als er echter een wettelijke reden is, zoals
beschreven in de Data Protection Act, hebben we uw toestemming wellicht niet nodig. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

om een kind, een kwetsbare volwassene of burger te beschermen,
wanneer de onthulling van uw persoonsgegevens nodig is voor de preventie en/of opsporing van misdaad,
voor een belasting- of heffingsaanslag,
wanneer opgelegd door een rechtbank of de wet,

Wanneer we genoodzaakt zijn om gevoelige of vertrouwelijke informatie, zoals medische gegevens, te onthullen
aan andere partners, zullen we dit uitsluitend doen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming of wanneer
we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We kunnen informatie vrijgeven wanneer dat nodig is om te voorkomen dat er
schade aan een persoon wordt berokkend.

Informatie over overdracht naar andere landen en veiligheidsmaatregelen
Uw persoonsgegevens en gevoelige gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt op servers in het
Verenigd Koninkrijk.

Verwerkingsverantwoordelijke
De gemeenteraad van Plymouth is als verwerkingsverantwoordelijke geregistreerd bij het Information
Commissioner's Office (registratienummer Z7262171).
Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van de gemeenteraad:
Data Protection Officer, Plymouth City Council, Ballard House, West Hoe Road, Plymouth Pl1 3BJ, Verenigd
Koninkrijk. E-mail: dataprotectionofficer@plymouth.gov.uk

