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Privacy Statement Bedrijvenwijzer Voerendaal 
 
In dit privacy statement hebben wij beschreven welke persoonsgegevens via de Bedrijvenwijzer 
Voerendaal worden verzamelt, gebruikt, opgeslagen en verwerkt, op welke manier en voor welke 
doeleinden. Dit Privacy statement is van toepassing op de website bedrijvenwijzervoerendaal.nl 
(‘Website’) ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met 
behulp van mobiele apparatuur.  
Door gebruik te maken van bedrijvenwijzervoerendaal.nl stemt u uitdrukkelijk in met het 
verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door de gemeente Voerendaal  van uw 
bedrijfsgegevens en persoonsgegevens, zoals beschreven op de Website en in dit privacy 
statement.  
 
Cookies  
Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door 
uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Door het gebruik van cookies 
kan gemeente Voerendaal uw gedrag op de website en het opvragen van pagina’s bijhouden. 
Gemeente Voerendaal  gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u niet steeds 
opnieuw hoeft in te loggen. 
Verder wordt op de website gebruik gemaakt van cookies van derde partijen. Zo maakt gemeente 
Voerendaal gebruik van Google Analytics om te analyseren welk gebruik u maakt van de website 
en zodat gemeente Voerendaal de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de website kan 
verbeteren.  
 
Doeleinden voor de gegevensverwerking  
Gemeente Voerendaal verwerkt uw gegevens voor zover dit nodig is voor de doeleinden van de 
bedrijvenwijzer: het ontsluiten van informatie over bedrijven die in Voerendaal zijn gevestigd voor 
collega-ondernemers, inwoners en derden. Uw bedrijfsgegevens worden gepubliceerd op de 
website. 
 
Daarnaast houdt gemeente Voerendaal geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de 
website te analyseren zodat gemeente Voerendaal onder meer de functionaliteiten en inrichting 
van de website kan verbeteren, de website kan aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en 
om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen.  
 
Gemeente Voerendaal kan indien van toepassing uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken ter 
voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten. Tevens kan gemeente Voerendaal 
hierdoor reageren op klachten van derden over door u geplaatste informatie op de website.  
 
Tenslotte kan gemeente Voerendaal per e-mail contact met u opnemen over de overeenkomst die 
u bent aangegaan bij het aanmaken van een profiel. Zo stuurt gemeente Voerendaal u bij het 
aanmaken van uw profiel een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kan gemeente 
Voerendaal u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van het privacy 
statement of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden. Ook 
wordt uw emailadres opgeslagen en verwerkt zodat gebruikers van de applicatie berichten bij u 
achter kunnen laten. 
 
Verzameling en gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens  
Gemeente Voerendaal verzamelt en verwerkt uw bedrijfs- en persoonsgegevens alleen als u deze 
zelf (bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel) verstrekt aan gemeente Voerendaal, tenzij 
anders is aangegeven in dit privacy statement. Als u uw bedrijf registreert op de website en een 
profiel aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen, zoals 
bijvoorbeeld uw naam, postcode, e-mailadres. De bedrijfsgegevens worden getoond op de 
website, met uitzondering van uw persoonsgegevens.  
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Afhandeling van klachten 
Indien u een klacht bij gemeente Voerendaal indient (bijvoorbeeld over informatie op de website), 
een formulier op de website invult of een e-mail stuurt, dan verwerkt gemeente Voerendaal uw 
gegevens alleen voor zover dit nodig is om de klacht, vraag of opmerkingen te behandelen.  
 
Verstrekking van uw gegevens aan derden  
Gemeente Voerendaal verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor het 
aanbieden van de website. Indien gemeente Voerendaal uw gegevens wenst te verstrekken aan 
derden, zal gemeente Voerendaal daarvoor altijd uw toestemming vragen, tenzij gemeente 
Voerendaal wettelijk verplicht is om uw bedrijfs- of persoonsgegevens te verstrekken aan deze 
derden.  
 
Inzage en correctie van uw bedrijfs- en persoonsgegevens  
U heeft het recht gemeente Voerendaal te vragen om inzage in de persoonsgegevens die 
gemeente Voerendaal van u verwerkt (tenzij gemeente Voerendaal op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw 
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter 
zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.  
Gemeente Voerendaal kan u in dat geval vragen om uzelf te identificeren. 
 
Beveiliging van uw bedrijfs- en persoonsgegevens  
Gemeente Voerendaal treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo worden adequate 
systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.  
 
Minderjarigen  
U mag u niet registreren op de website indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met 
artikel 5 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens).  
 
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking  
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens die genoemd zijn in dit privacy statement is gemeente Voerendaal. De hosting 
van de website www.bedrijvenwijzervoerendaal.nl wordt uitgevoerd door Betawerk in opdracht van 
de gemeente Voerendaal.  
 
Links naar andere websites  
Deze website bevat links naar andere websites. Dit privacy statement is alleen van toepassing op 
de website www.bedrijvenwijzervoerendaal.nl. Andere websites hanteren hun eigen privacy beleid, 
dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Voerendaal. 
 
Wijziging van het privacy statement 
Gemeente Voerendaal behoudt zich het recht voor om haar privacy statement te wijzigen. Op de 
website zal steeds de meest recente versie van ons privacy statement worden opgenomen. Bij 
belangrijke wijzigingen zal gemeente Voerendaal u per e-mail en/of via de website te informeren. 
Dit privacy statement is van kracht vanaf 1 januari 2017. 
 
Contactgegevens  
Indien u vragen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens of gemeente Voerendaal 
wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kunt u 
contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  
Gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, Voerendaal. 
info@voerendaal.nl 
Tel. 045 575 3399 
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