Privacyverklaring
Binnen de gemeente Dronten wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers
en (keten)partners. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met
de persoonsgegevens omgaat. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy
gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging,
dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Zo ook in het kader van Samen Actief.
Samen Actief heeft als doel om samen met u de leefbaarheid van uw woonomgeving te verbeteren.
Het Samen Actief team van de gemeente werkt daarbij samen met bewoners en verschillende
organisaties. Onze aandacht richt zich zowel op de fysieke woon- en leefomgeving met als
uitgangspunt schoon, heel en veilig als op het sociale aspect zoals betrokkenheid en zelfredzaamheid.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Gemeente Dronten verwerkt persoonsgegevens over u omdat u deze gegevens aan ons verstrekt ten
behoeve van het aanvragen van een budget voor het organiseren van een activiteit bij u in de buurt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Foto’s
• Bankrekeningnummer
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• Gemeente Dronten verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag
voor hebben. In het geval van Samen Actief geldt de grondslag toestemming.
• Beoordelen van de ingediende voorstellen. De voorstellen worden door middel van het digitale
aanvraagformulier bewonersbudget ingediend.
• Schriftelijk informeren.
• Financiële en inhoudelijke verantwoording.
• Op de site plaatsen van een kort verslag over de activiteit inclusief minimaal vijf foto’s.
Bewaartermijn
Gemeente Dronten zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Delen met derden
Gemeente Dronten verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Gemeente Dronten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende privacyrechten:
• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Gemeente Dronten van u verwerkt in te
zien.
• Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Gemeente Dronten van u verwerkt te
laten aanpassen of aanvullen.
• Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij
besluiten die over u gaan.
• Recht op beperking van de verwerking: het recht om Gemeente Dronten te vragen het gebruik van
uw persoonsgegevens te beperken.
• Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
• Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.
Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te
komen of stuur een mail naar fg@dronten.nl. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt

aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is
niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Cookies
Gemeente Dronten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van de browser verwijderen.
Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via fg@dronten.nl.
Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

