Privacy Statement
Het probeeraanbod van De Boom en het Meer is een onderdeel van de campagne ‘Ik fiets’.
Uw rechten volgens de Nederlandse Wet staan beschreven in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Onder de AVG-privacyrechten vallen bijvoorbeeld het recht
op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens en het recht om 'vergeten' te
worden.
De uitvoeringsorganisatie De Boom en het Meer, verzamelt, beheert en verwerkt
persoonsgegevens om het probeeraanbod te kunnen aanbieden, de service te kunnen
verlenen en om over resultaten te kunnen rapporteren.
Welke gegevens verzamelen wij?
Bij het inschrijven voor het probeeraanbod, vragen wij om persoonsgegevens, die wij nodig
hebben om de dienst aan te bieden. Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:
●
●
●

contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres

De contactgegevens gebruiken we voor informatie-uitwisseling met u tijdens het
probeeraanbod. Gegevens over het gebruik van de fiets worden in geanonimiseerde
rapportages verwerkt. Ten behoeve van projectevaluaties en effectrapportages worden uw
gegevens alleen gedeeld met de consortiumpartijen van de campagne Ik fiets. Dat betreft de
volgende partijen:
● Keijzer (verwerkt contactgegevens, NAW)
● D&B (verwerkt de mobiliteitsdata)
● XTNT (zorgt voor ontdubbeling NAW gegevens)
Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten zodat zij conform de
privacyregels werken en de gegevens niet voor andere of eigen doeleinden mogen
gebruiken.
Cookies
Bij het bezoeken van de websites kunnen functionele en analytische cookies worden
geplaatst op het apparaat waarmee de website bekeken wordt. Dit zijn kleine
tekstbestanden, waarmee de website het bezoekgedrag meet (zoals duur en frequentie). In
de privacy-instellingen van je browser kunt u deze cookies bekijken en desgewenst
verwijderen. De website plaatst geen cookies van derde partijen.
Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt binnen de consortiumpartijen van de
campagne ‘Ik fiets’ en door mensen die voor De Boom en het Meer werken of in opdracht
van de campagne betrokken zijn bij de uitvoering. Uw persoonsgegevens worden niet aan
andere derden verstrekt, tenzij u daar toestemming voor geeft of er een wettelijke
verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde
autoriteiten.
Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

De invulformulieren en databases met uw persoonsgegevens hebben
beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of
zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw
gegevens. De databases en de website worden in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op
een juiste, zorgvuldige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Persoonsgegevens van deelnemers worden tot maximaal 24 maanden na het opleveren van
de projectevaluatie en/of effectrapportage bewaard, behoudens uw expliciete toestemming
om de persoonsgegevens langer te mogen bewaren. Geanonimiseerde gegevens die
worden gebruikt voor de eindrapportages worden mogelijk langer bewaard voor statistische
doeleinden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon.
Vragen?
Heeft u vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via het
contactformulier en vermeld dat het gaat om de Ik Fiets campagne.

