
 
 

PRIVACYVERKLARING WERKGROEP VLIETWENSEN 

 

De Werkgroep Vlietwensen (initiatieven voor een betere buurt), aangesteld door de Gemeente 

Leidschendam-Voorburg, verder te noemen: ‘Vlietwensen’, maakt op grond van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming bekend dat Vlietwensen voor de vervulling van haar advies- en 

beoordelingstaak de volgende gegevens van initiatiefnemers en initiatieven noteert:  

-  naam en data van het project waarvoor financiering wordt verzocht;  

- naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de initiatiefnemer(s) en/of 

van de aanvrager(s) van het project. 

Deze gegevens gebruikt Vlietwensen voor het voeren van de projectenadministratie en de 

verantwoording van de werkzaamheden in de vorm van een projectenoverzicht voor de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De 

persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. 

Als betrokkene waarvan wij de gegevens bewaren, heeft u het recht op informatie over 

gegevensverwerking, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op wijziging van uw 

persoonsgegevens bij onjuistheden en recht op verwijdering hiervan. Hiertoe kan per e-mail – 

vergezeld met een geldig Nederlands identificatiemiddel – een verzoek bij Vlietwensen worden 

ingediend, waarop binnen uiterlijk één maand na ontvangst zal worden gereageerd. 

Vlietwensen verstrekt voornoemde persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan 

derden anders dan de gemeente Leidschendam-Voorburg en de (lokale) pers, waaronder in ieder 

geval Midvliet en Leidschendam-Voorburg.tv. Voorts geeft Vlietwensen nadrukkelijk geen 

toestemming aan organisaties of bedrijven die middelen ontwikkelen, maken of onderhouden om de 

door Vlietwensen geregistreerde persoonsgegevens voornoemd (zelf) te gebruiken of door te geven. 

Over de aangevraagde projecten bericht Vlietwensen op haar website en haar Social Media, 

waaronder Facebook en Instagram. Daarvoor maakt Vlietwensen onder andere gebruik van foto’s, 

teksten, videomateriaal en andere media die aangeleverd worden door bovengenoemde projecten, 

hun aanvragers en/of initiatiefnemers. 

Ingeval u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per e-mail 

bij Vlietwensen indienen, dan wel uzelf wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens: 

Werkgroep Vlietwensen 

E-mail: mail@vlietwensen.nl  

Postadres: Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:mail@vlietwensen.nl

