Privacy Verklaring De Vughtse Regeling, waaronder de Aankoopregeling
Algemeen
In het kader van De Vughtse Regeling verstrekt u ook persoonlijke gegevens. U heeft recht op
een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te
waarborgen is deze “Privacy Verklaring De Vughtse Regeling” opgesteld. Hiermee wordt door de
Onafhankelijke Commissie (OC) uitvoering gegeven aan de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). In de Privacy Verklaring is te lezen met welke doelen de OC uw gegevens verwerkt, aan
wie uw gegevens worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en waar u met vragen over de
verwerking van uw persoonsgegevens terecht kunt bij de OC.
Waarom? Doeleinden en het verwerken van de gegevens
De OC verzamelt en registreert de persoonsgegevens die u verstrekt zoals naam, (e-mail)adres,
telefoonnummer, persoonlijke omstandigheden en mogelijkerwijs uw IBAN rekeningnummer.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het behandelen van de meldingen en verzoeken
die u indient bij de gemeente Vught en/of de OC inzake de Aankoopregeling en wanneer u
eventueel een beroep doet op Wegwijs+. Daarnaast worden (delen van) de persoonsgegevens
geanonimiseerd gebruikt in het kader van rapportage en besluitvorming (na beëindiging pilot)
over de situatie aan de gemeenteraad van Vught.
Wie? Gebruik van de gegevens
De OC maakt voor het verzamelen, registreren, behandelen en verwerken van uw meldingen en
verzoeken gebruik van IT-systemen die worden opgezet door de gemeente Vught en
onderhouden door de gemeente Vught en de OC. Voor zover noodzakelijk voor de verwerking
en behandeling van de meldingen en verzoeken, worden deze persoonsgegevens aan derden ter
beschikking gesteld of overgedragen. U dient hierbij onder andere te denken aan externe partijen
die inspecteren, taxeren en onderzoek doen naar de waarde van bouwwerken. Verder worden uw
gegevens of een deel van uw gegevens gebruikt om analyses uit te voeren. Ook ten aanzien van
deze analyses kan het voorkomen dat (een deel van) uw gegevens aan derden word(t)en
overgedragen of ter beschikking worden gesteld.
Hoe? Wijze van verwerking van de gegevens
De OC bedient zich van goed beveiligde IT-systemen waarin gegevens worden opgeslagen. De
wijze van verwerking van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens. Dit geldt eveneens voor het geval de OC hiervoor gebruik maakt van derden.
Vragen? Aanpassing van de gegevens en informatie opvragen over de wijze van
verwerking van gegevens
Het aanpassen van uw persoonsgegevens kunt u doen door een e-mailbericht te sturen naar:
dvr@vught.nl. Als u later wilt weten waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, kunt u
daarover met de OC contact opnemen. De OC zal u hierover op uw verzoek informeren. U kunt
daartoe een e-mailbericht sturen naar dvr@vught.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via
telefoonnummer 073 65 80 680 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Wilt u ter
voorkoming van vertraging van de afhandeling van uw verzoek in alle gevallen uw eigen
contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) opgeven?

