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Introductie 

Het Coördinatie team Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOWH) (hierna te noemen 

team) te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens van het team: lohw20@gmail.com  

Het team bestaat uit de LOHW coördinatoren van het eerste uur van het opzetten van het 

team medio 2020. Voor de website zijn 3 beheerders geautoriseerd, die toegang hebben tot 

de website.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Het team verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

de website en omdat u deze zelf aan ons verstrekt via onze registratie formulier via onze 

website.  

Bij de registratie van gebruikers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en 

opgeslagen op de website: 

• Naam 

• Email adres 

• Woonadres 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 

persoonsgegevens verwerken 

Het team verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Toegang te verlenen als geregistreerd gebruiker om de lohw20 site te gebruiken en 

reacties te plaatsen; 

• Verzenden van LOHW berichten via notificatie; 

• Dekkingsgraad van bewoners per woonbuurt te bepalen; 

• U te informeren over relevante informatie m.b.t. relevante leefbare omgeving 

onderwerpen; 
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Geautomatiseerde besluitvorming 

Het team neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder menselijke tussenkomst (team 

lid). Het team gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

 

• Wordpress; 

• Windows applicaties voor interne overzichten ten behoeve van de teamleden; 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Het team bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen voor: 

 

• Wordpress worden persoonlijke gegevens binnen 1 maand verwijderd na schriftelijke 

opzegging; 

• Wordpress ingevulde Aanmeldingsformulieren, voor maximaal 2 jaar na schriftelijke 

opzegging; 

• Excel opgeslagen persoonlijke gegevens maximaal 2 jaar; 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Het team verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke eisen. Gegevens 

zullen nooit worden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Op de website worden statistieken bijgehouden over algemene bezoekgegevens zoals de 

meest gevraagde pagina/bericht. Het doel is om de inrichting van de website te verbeteren. 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt in deze technologie.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het team 

en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het team een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die het team over u bezit in een 

computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
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lohw20t@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, 

stuur een e-mail naar lohw20@gmail.com via uw bij het team bekende e-mail adres 

gekoppeld aan uw Wordpress account. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op uw verzoek.  

Het team wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-

ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Het team neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Het team maakt gebruik van een hostingspakket van MagicServices 

om uw gegevens veilig op te slaan en te verwerken. MagicServices heeft in hun privacy 

verklaring en algemene voorwaarden de geheimhouding opgenomen. 

Het team heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 

• Alleen webmaster hebben toegang tot persoons gegevens 

• Regelmatige backup van Wordpress data en systeem bestanden 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met lohw20t@gmail.com.  

De leden van het team / webmaster(s) zijn op de hoogte van onze privacy- en 

beveiligingsrichtlijnen.  
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