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Almere meet water is onderdeel van het
Waterplan Almere. Het is een samenwerkingsproject tussen de inwoners van Almere,
Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland, kennisinstituten Deltares en Wageningen
Environmental Research (WEnR), kunstenaar
Pavèl van Houten, Almere Stad & Natuur en
Waterburgemeester Almere.

Verwerken persoonsgegevens en gebruik beeldmateriaal
Almere meet water
In het kader van het project Almere meet water vraagt de gemeente Almere
toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken en beeldmateriaal te mogen gebruiken. De toestemmingsverklaring omvat onderstaande
punten:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Met het geven van uw toestemming verklaart u deze persoonsgegevens
vrijwillig te hebben verstrekt.
Het betreft de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam,
geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, opleiding en leeftijd.
Met deze persoonsgegevens gaan we vertrouwelijk om. Deze gegevens
worden enkel en alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Alle
wetenschappelijke gegevens die geüpload worden, zijn voor derden
niet te herleiden tot de persoon die de metingen heeft uitgevoerd.
Deze gegevens worden alleen gedeeld met de onderzoekers van Almere meet water die betrokken zijn bij dit project.
De persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van het project
(31-12-2019), de meetgegevens worden daarna geanonimiseerd bewaard.
De beveiliging voor opslag en verwerking van de data geschiedt door
een inlogprocedure met wachtwoord.
U heeft het recht op correctie of verwijdering van bovengenoemde
persoonsgegevens. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de
beheerder van de gegevens via gegevensbeheer@almeremeetwater.nl.
Ook kunt u hier terecht voor andere vragen.
Dat geüploade foto’s en overig beeldmateriaal gebruikt mogen worden door de onderzoekers van Almere meet water om op de openbare
website van www.almeremeetwater.nl en/of op sociale media accounts
van of presentaties over Almere meet water informatie te verspreiden.
De beelden worden nadrukkelijk niet voor commerciële doeleinden
gebruikt.
Dat de gegevens gebruikt zullen worden voor het versturen van nieuwsbrieven (via MailChimp) en sms-alerts (via WhatsApp) t.b.v. het project
Almere meet water.

Indien u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de gemeente Almere via
info@almere.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming
van de gemeente Almere via info@almere.nl of bel met 14 036. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op https://www.
almere.nl/privacyverklaring/.

