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Privacyverklaring  
 
De gemeente heeft als doel om bij de beste dienstverleners van Nederland te horen: snel, 
deskundig en betrouwbaar. Inwoners kunnen erop rekenen dat privacy en veiligheid prioriteit 
hebben. De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij alleen uw persoonsgegevens gebruiken 
als daar een geldig doel voor is, zoals voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen en 
publieke taken. Voortdurende technologische ontwikkelingen zijn van invloed op privacy en 
veiligheid. De ambitie van ons is om hierbij het belang en de wensen van onze inwoners en 
bezoekers voorop te blijven stellen.  
  
Waarom heeft de gemeente uw gegevens nodig? 
Wij voeren uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor onze inwoners en bezoekers. 
Voor het uitvoeren van deze taken gebruiken wij soms persoonsgegevens. Dit mogen wij 
alleen doen als daarvoor een doel is vastgesteld zoals: 
- het verzenden van de bekendmakingen, nieuwsbrieven en informatiefolders; 
- het leveren van producten en diensten aan u; 
- telefonisch contact met u op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit 

te kunnen voeren; 
- u te informeren over de voortgang van uw aangevraagde dienst of product; 
- het afhandelen van uw betaling; 
- het doen van belastingaangifte. 

 
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
Persoonsgegevens over minderjarigen tot 16 jaar mogen alleen verwerkt worden met de 
toestemming van de ouders of voogd. Wij hebben niet de intentie om via de website 
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter kunnen 
wij niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan 
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u willen 
weten of wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een 
minderjarige, neemt u dan contact met ons op via security@debuch.nl 
Dan zullen wij deze informatie verwijderen. 
 
Hoe lang bewaart de gemeente uw gegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij houden ons aan de bewaartermijnen zoals deze 
zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. 
 
Delen met anderen 
Voor aanvragen van diensten en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, 
zorg of veiligheid kan het zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens van u delen met andere 
partijen om u zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden. Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens dat wij ook hanteren. 
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de gemeentelijke website 
wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste 
bezoek aan onze website informeren wij u over het gebruik van cookies en vragen uw 
toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
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 uw browser verwijderen. 
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Technische cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. 
Deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en zijn nodig als u 
wilt inloggen.  
 
Functionele cookies onthouden uw voorkeuren op de website. 
 
Analytische cookies houden bij hoe u onze website gebruikt. Het geeft inzicht hoe vaak 
bezoekers onze website gebruiken, naar welke informatie wordt gezocht en welke pagina’s 
worden bezocht. Met deze informatie kunnen wij het gebruik van de website makkelijker 
maken en verbeteren. Wij gebruiken de dienst Google Analytics die analytische cookies 
plaatst.  
 
Beveiliging 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via security@debuch.nl 
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