PRIVACY VERKLARING
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13-01-2021
Als ik later groot ben in Zwijndrecht
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van het project ‘Als ik later groot
ben’ in Zwijndrecht. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zwijndrecht.
De gemeente Zwijndrecht respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn er verantwoordelijk
voor dat alle persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) AVG en op behoorlijke en zorgvuldige
wijze worden verwerkt. Op deze pagina laten we weten welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Daarnaast geven we informatie
over jouw privacy-rechten.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Voor ouders/verzorgers
Wanneer je je telefoonnummer en e-mailadres achterlaat op onze website of via een kaartje,
gebruiken wij dit om contact met je op te nemen. Er worden dan gelijk vervolgafspraken
gemaakt. Aan de hand van die vervolgafspraken slaan we je nummer en/of e-mailadres wel
of niet op om de gemaakte afspraken te kunnen nakomen. De bewaartermijn van je
contactgegevens is in overeenstemming met gemaakte afspraken, of zolang contact
noodzakelijk is om betrokken te zijn bij ‘Als ik later groot ben’ in Zwijndrecht.
Voor partners en/of betrokkenen
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van ‘Als ik later groot ben’ in
Zwijndrecht kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doeleinde slaan wij je naam en
e-mailadres op. Wij verzamelen deze gegevens op basis van de wettelijke grondslag
‘ondubbelzinnige toestemming’. Wij bewaren je gegevens zolang je de nieuwsbrief wilt blijven
ontvangen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. Als dit het geval mocht zijn,
vragen we vooraf toestemming. Jouw privacy wordt gerespecteerd en wij dragen er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij
delen jouw informatie niet met derden.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Hiervoor is met
Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de
wijze waarop jouw gegevens beschermd worden.
Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Opslag van gegevens buiten de Europese
Economische Ruimte is op dit moment met het ontbreken van aanvullende afspraken niet
conform AVG. Meer over het privacy beleid van Mailchimp vind je hier.
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Jouw privacyrechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om rectificatie,
beperking van de verwerking of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Stuur
hiervoor een e-mail naar gemeente@zwijndrecht.nl en bekijk de volgende pagina, privacy
verklaring Zwijndrecht.
Voor het afmelden van de nieuwsbrief kun je onderaan de nieuwsbrief op Unsubscribe kikken.
Contact
Voor vragen met betrekking tot je persoonsgegevens of over ons privacy beleid, kun je
contact opnemen met de gemeente Zwijndrecht via gemeente@zwijndrecht.nl. Natuurlijk
helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op
grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor de Drechtsteden, waar de gemeente Zwijndrecht onder valt, is er een Functionaris voor
de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de
privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u
specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid
dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let
op dat u in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te
waarborgen.
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Algemene Voorwaarden
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13-01-2021
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ‘Als ik later groot ben’ in Zwijndrecht,
een project uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Zwijndrecht. In deze algemene
voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u
aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het projectteam ‘Als ik later groot ben’ in
Zwijndrecht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website
her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het project ‘Als ik later groot ben’.
Het projectteam van ‘Als ik later groot ben’ in Zwijndrecht streeft naar een zo actueel
mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud
op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of
aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De gemeente
Zwijndrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van ‘Als ik later groot ben’ in Zwijndrecht op deze pagina.
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