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Privacyverklaring gemeente Vlissingen 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle pagina’s op de websites: 

 https://www.vlissingen.nl 

 https://gemeenteraad.vlissingen.nl 

 https://www.gemeentearchiefvlissingen.nl 

 https://www.scheldekwartier.nl 

 https://www.vlissingeninbeweging.nl 

 https://vlissingen.easycruit.com 

Deze domeinen vallen onder de verantwoording van de gemeente Vlissingen. 

Privacy 

In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld. In de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven hoe binnen de Europese Unie de 
bescherming van persoonsgegevens moet zijn gewaarborgd. 

De gemeente Vlissingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar 
wettelijke en publiekrechtelijke taken. Waarbij personen gebruik maken van onze diensten 
en/of omdat zij deze gegevens aan ons verstrekken. 
Gemeente Vlissingen gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens. Alle 
medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en daarnaast hebben alleen medewerkers 
die daartoe bevoegd zijn, toegang tot persoonsgegevens. 

Toestemming 

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke 
of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Wij vragen daar dan om. De gegevens worden alleen voor dat doel 
gebruikt. Als het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt 
worden, wordt u daarover geïnformeerd en gevraagd om uw toestemming.  
U bent te allen tijde vrij om toestemming te verlenen, te weigeren of deze weer in te trekken. 

Intrekken toestemming 

Nieuwsbrieven. 
U kunt uw abonnement op de Vlissingse nieuwsbrieven opzeggen door op de website 
www.vlissingen.nl bij de betreffende nieuwsbrief op ‘Abonnement wijzigen of opzeggen’ te 
klikken. Klik daarna op de 'Verzenden' en u ontvangt van ons een e-mail met daarin een link 
naar een persoonlijke onderhoudspagina. Op deze pagina kunt u aangeven dat u de 
betreffende nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Wij verwijderen dan uw gegevens.  
Ook kunt u een verzoek tot uitschrijving kenbaar maken door een e-mail te sturen naar 
redactie@vlissingen.nl. 
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Overige publicaties. 
U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar redactie@vlissingen.nl. U 
ontvangt een bevestiging dat wij uw informatie of beeltenis hebben verwijderd. 

Basisregistratie Personen 

De belangrijkste verzameling van persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt 
dit geregistreerd. Via de website www.mijn.overheid.nl kunt u controleren hoe u bij de 
gemeente geregistreerd staat. Naast de gemeente kunnen ook andere soorten organisaties 
uw persoonsgegevens uit de BRP gebruiken. Welke organisaties dit zijn, vindt u op de 
website www.wiekrijgtmijngegevens.nl. 

E-formulieren en DigiD 

Als u via een e-formulier op de website van de gemeente een aanvraag of melding doet, 
worden de verstrekte gegevens uitsluitend voor de verwerking van deze aanvraag of melding 
gebruikt. Dit geldt ook als u zich bekend moet maken via uw DigiD. 

Nieuwsbrieven 

Gemeente Vlissingen maakt gebruik van de volgende digitale nieuwsbrieven: 

1. Nieuwsbrief gemeente Vlissingen (wekelijks); 
2. Nieuwsbrief Scheldekwartier (periodiek); 
3. Nieuwsbrief Vrijwilligerspunt Vlissingen (periodiek). 

Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij alleen om uw e-mailadres. Dit adres 
bewaren wij tot aan het moment dat u zich uitschrijft en alleen voor dit doel. Bij uitschrijving 
worden uw gegevens automatisch verwijderd. Zie ook de paragraaf ‘Toestemming’. 

Gebruik van cookies 

Alle gemeentelijke websites maken gebruik van cookies. Kleine tekstbestanden die door de 
website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de 
website weer kunnen worden geraadpleegd. De gemeente gebruikt deze cookies om 2 
redenen: 

1. Om de website voor u zo goed en snel mogelijk te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld 
gebruikt om uw voorkeuren te onthouden;  

2. Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. De gemeente gebruikt 
hierbij de programma's Google Analytics en Piwik. De gemeente verzamelt gegevens over 
de manier waarop bezoekers de website gebruiken (de zogenaamde 'analytische 
cookies'). Zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Geheel anoniem 
en met het enige doel om de website beter af te stemmen op de behoeften van de 
bezoekers. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker. 

De gemeente Vlissingen: 

 Kan deze cookies niet herleiden tot een pc (of tablet, iPad of smartphone) of individu; 
 Verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens; 
 Gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven 

beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden. 

mailto:redactie@vlissingen.nl
http://www.mijn.overheid.nl/
http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/
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Minimale gegevensverwerking en bewaartermijn 

Gemeente Vlissingen streeft naar minimale gegevensverwerking. Persoonsgegevens 
bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. 

Beveiliging 

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente 
passende beveiligingsmaatregelen. Deze technische en organisatorische maatregelen zijn 
conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen 

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan ook de rechten 
beschreven die u als ‘betrokkene’ heeft. 

 Recht op informatie. U heeft het recht om aan de gemeente te vragen of uw 
persoonsgegevens worden verwerkt; 

 Inzagerecht. U heeft de mogelijkheid om te controleren of en op welke manier, uw 
gegevens worden verwerkt; 

 Correctierecht. Als persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een correctieverzoek indienen;  
 Recht op wissen van gegevens. In situaties waarin u toestemming heeft gegeven om 

gegevens te verwerken of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te 
laten verwijderen; 

 Recht op beperking van de verwerking. In situaties waarin u vindt dat de 
persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente de juistheid hiervan. Zolang er 
geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt; 

 Recht om gegevens over te dragen. Als de door u verstrekte persoonsgegevens 
geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te 
vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen; 

 Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens of de manier waarop. U kunt bezwaar indienen bij de gemeente 
Vlissingen via de pagina contact of een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Het is voor de gemeente niet altijd mogelijk om gehoor te geven aan een recht als daar een 
wettelijke verplichting tegenover staat.  
U kunt een verzoek bij de gemeente Vlissingen indienen via de pagina contact. De gemeente 
kan aanvullende informatie opvragen, om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. 
Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst. 

Wijzigen privacybeleid 

Gemeente Vlissingen kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande 
waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de websites van 
de gemeente Vlissingen gepubliceerd zijn. 

Meer informatie 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop de gemeente Vlissingen omgaat 
met de bescherming van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op. Wilt u 
meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met dit privacyreglement. 

Vlissingen, 24 mei 2018 
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