PRIVACY VERKLARING WEBSITE ONTGASSINGEN
Toepasselijkheid en soort persoonsgegevens
1. Dit Privacy statement is van toepassing op alle bezoekers van de website
www.stopontgassen.nl, alsmede op de personen die hun persoonlijke gegevens achterlaten
op de website, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen.
2. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, alsmede
persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website, zoals een aantal
technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u
gebruikt, de internet browser waarmee u surft, de laatste internetpagina die u hebt bezocht
voordat u op de website kwam en de pagina's die u binnen de websites bezoekt. Wij
verwerken verder persoonsgegeven die worden gegenereerd door het inschrijven op- en
lezen van nieuwsbrieven en het invullen van de petitie en persoonsgegevens die wij hebben
ontleend aan andere bronnen, zoals social media.
3. De persoonsgegevens bestaat uit uw namen, adresgegevens, emailadres en eventueel uw
telefoonnummer, alsmede andere persoonsgegevens (zoals een IP-adres) die u achterlaat op
de website.
Gebruik van de persoonsgegevens
4. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het versturen van
de nieuwsbrief (indien u zich daarvoor inschrijft). Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens
indien u de petitie invult op de website voor het doel van de petitie, waaronder het
aanbieden van de petitie aan de politiek en het tonen van uw naam (en eventuele andere
gegevens) op de website als ondertekenaar van de petitie. Uw persoonlijke gegevens worden
opgeslagen in de database (van de website). Uw persoonlijke gegevens worden alleen
gebruikt voor het doel waarvoor u uw persoonlijke gegevens hebt achtergelaten.
5. Wij maken gebruik van trackingsoftware voor de statistieken voor de website, namelijk:
Google Analytics. Uw IP-adres wordt daarbij geregistreerd. Het privacy beleid van Google is
op de websitetracker van toepassing. Deze gegevens worden gebruikt om het de website
verder te verbeteren. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit
van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben daar geen invloed op.
6. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen indien u daarvoor toestemming hebt
gegeven (zoals door het invullen van de online petitie).
7. Voor promotie van de website op social media hebben wij koppelingen ingebouwd met
diverse social media sites, zoals Facebook.
Gegevens inzien en beveiliging
8. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar het
emailadres:info@stopontgassen.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek reageren.

9. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is de database beveiligd met een sterk
wachtwoord en wordt de software up to date gehouden. In geval van een inbraak op de
website of verlies van persoonsgegevens (datalek) zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens
in kennis stellen.
10. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat de website actief is, tenzij
u eerder verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens
11. De website is een initiatief van een groep bewoners van De Werf in Lekkerkerk. U kunt de
initiatiefnemers bereiken via het emailadres: info@stopontgassen.nl

