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Privacy Statement Goedopweg
Wat is Goedopweg?
Goedopweg is een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente
Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur 8¿ Milieu en deelnemende
werkgevers in de regio verenigd in de U15. Zij werken samen aan een goede bereikbaarheid

en

leefbaarheid van

de regio. Het programma vloeit voort uit het landelijke

initiatief

Beter Benutten Vervolq, waarb ij Rijk regio en bedrijfsleven samen innovatieve maatregelen

nemen om de reeds genoemde bereikbaarheid

in de drukste regio's van Nederland te

verbeteren.

Wie verwerkt mijn persoonsgegevens?
Provincie Utrecht venverkt uw gegevens en is verantwoordelijke voor deze venruerking

Met welk doel worden mijn gegevens verwerkt?
Provincie Utrecht venruerkt uw gegevens om te kunnen controleren of u zich aan de
deelnamevoonnraarden van de Goedopweg actie houdt. Meer specifiek controleert provincie

Utrecht

of u niet gelijktijdig aan meerdere

Goedopweg

/

Beter Benutten Vervolg acties

meedoet.

Welke gegevens worden van mij verwerkt?
Om het bovenstaande doel te bereiken kan provincie Utrecht de volgende

gegevens die in

de actievoonruaarden en privacy statement van opdrachtnemer zijn beschreven venruerken:

PROVINCI

¡
.

Adres thuislocatie: straat, huisnummer, gemeente
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Adres bestemmingslocatie: straat, huisnummer, gemeente
E-mailadres

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?
Provincie Utrecht verstrekt

uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u

daarvoor

toestemming heeft gegeven of daartoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld op grond van een
rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Provincie Utrecht bewaart uw persoonsgegevens zolang uw deelname aan de Goedopweg

actie mogelijk is. Twee maanden na het einde van de actie zullen uw persoonsgegevens

worden vernietigd, tenzij de wet voorschrijft dat de gegevens langer bewaard moeten
worden of indien de gegevens nodig zijn in het kader van een geschil of ter verdediging van
een recht in rechte.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Provincie Utrecht neemt beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies

of

anderszins

onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Provincie Utrecht werkt waar

nodig met beveiligde verbindingen en met versleutelde communicatie.

Hoe kunt u uw rechten als betrokkene uitoefenen?
Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen
met de Klantenservice van provincie Utrecht.
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De Klantenservice van provincie Utrecht is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van
08.30 L7.30 uur via telefoonnummer 030 - 258 91

11-.

Via internet kunt u een e-mail sturen naar info@provincie-utrecht.nl of gebruikmaken van
het contactformulier van provincie Utrecht.

Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen aan:

Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Inzage en correctie

U kunt een inzage- of

correctieverzoek richten aan provincie Utrecht. Geeft

u

daarbij

duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek inzake Goedopweg op grond
van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. Houdt u er rekening mee dat provincie
Utrecht u kan vragen om identificerende gegevens om uw identiteit te controleren.

Provincie Utrecht deelt naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van u zo spoedig

mogelijk, doch niet later dan vier weken, schriftelijk aan

u

mede

of uw betreffende

persoonsgegevens worden venruerkt. Indien uw persoonsgegevens worden venruerkt, dan
verschaft provincie Utrecht u een overzicht van de ven¡uerkte persoonsgegevens. Provincie

Utrecht is gerechtigd om in geval van gewichtige belangen van anderen die prevaleren
boven uw belangen, het recht tot inzage te beperken.
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Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?
Provincie Utrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in

dit

Privacy

Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie
van dit Privacy Statement, welke u kunt vinden op de website. Provincie Utrecht raadt u aan

regelmatig na

te

gaan

of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de

laatste

aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op:27 mei 20L6.
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