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Privacyverklaring de Broeckgouw 

Projectbureau de Broeckgouw is onderdeel van de gemeente Edam-Volendam en handelt onder 

de Privacyverklaring van Gemeente Edam-Volendam, W van der Knoopdreef 1, 1132 KN 

Volendam, telnr. 14 0299.  Meer informatie en de Privacyflyer vindt u op https://www.edam-

volendam.nl/portal-home/proclaimer-en-privacyverklaring_43781/ 

Voor de Broeckgouwspecifieke onderdelen is deze aanvullende Privacyverklaring opgesteld. 

Wij respecteren  de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat 

persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens 

gebruiken wij om te kunnen voldoen aan zijn/haar verzoeken en om onze dienstverlening te 

kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt 

voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw 

persoonsgegevens inzake Broeckgouwgerelateerde zaken kunt u sturen via Broeckgouw@edam-

volendam.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Projectbureau de Broeckgouw verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt of 

waarvoor u toestemming geeft ten behoeve van nieuwbouwproject de Broeckgouw. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken; 

- Burgerservicenummer (BSN) 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer (zelf in te vullen) 

- E-mailadres (zelf in te vullen) 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, per email en telefonisch 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die het Projectbureau de Broeckgouw kan 

verwerken bij inschrijving woningzoekendenlijst en/of aanmelden keuze-avond d.m.v. DigiD: 

De door uzelf ingevulde woningzoekendestatus, woongeschiedenis, huurbewijslast, inwoners 

per adres, partnerinformatie. Deze kunnen worden gecontroleerd aan de hand van de 

gemeentelijke systemen zoals Basisregistratie Personen (BRP). 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 Marktonderzoek (woningzoekendenregister, toesturen van een woonwensenenquête etc.) 

 Het uitvoeren van het vastgestelde gemeentelijk verkoop- en toewijzingsbeleid om tot 

een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de nieuwbouwvoorraad in de 

Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam te komen 

 Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren, en om vragen/verzoeken op te volgen 

 Om u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten/ producten/ 

bedrijfsvoering 
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Nieuwsbrief 

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen van de Broeckgouw kunt u zich aanmelden 

voor de nieuwsbrief op onze website www.debroeckgouw.nl. U geeft toestemming door uw naam 

en email-adres in te vullen. Daarmee wordt u toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Elke 

nieuwsbrief bevat een afmeld-link, zodat u het abonnement op ieder moment kunt opzeggen. 

 

Facebookpagina nieuwbouwproject de Broeckgouw 

Door onze Facebookpagina te liken volgt u de berichten die hierop wordt geplaatst. U kunt op 

ieder moment de Pagina ‘ontvolgen’. 

 

Website www.debroeckgouw.nl 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Gemeente Edam-Volendam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 

cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 

cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld 

uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor 

cookies kunt u door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 

verwijderen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Projectbureau de Broeckgouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De 

noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan 

zijn gerelateerd of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, 

bijvoorbeeld voor archivering of statistiek. 

De wettelijke bewaartermijn kan per persoonsgegeven verschillen, omdat hier andere 

veiligheidsaspecten voor gelden.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met derden 

buiten de organisatie van Gemeente Edam-Volendam. Denk hierbij aan makelaars(s), notaris, 

aannemer(s) en adviesbureau(s). Projectbureau de Broeckgouw verkoopt uw gegevens niet aan 

derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens 

verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Projectbureau de 

Broeckgouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 

naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.  

http://www.debroeckgouw.nl/
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Inzage in uw gegevens bij de overheid 

Op MijnOverheid vindt u steeds meer gegevens die verschillende overheidsinstanties van u 

bijhouden. MijnOverheid laat u zien waar en hoe u geregistreerd bent bij de overheid. U heeft 

onder meer inzage in:  

- uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP); 

- de perceel- of eigendomsgegevens van uw huis bij het Kadaster 

Recht op inzage 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 

of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u sturen naar Broeckgouw@edam-volendam.nl. Om er zeker van te zijn 

dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met 

het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 

zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op uw verzoek. Gemeente Edam-Volendam kan weigeren aan een verzoek te voldoen 

indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met de bescherming van de betrokkene of 

van de rechten en vrijheden van anderen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Gemeente Edam-Volendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De functionaris gegevensbescherming is de 

toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeente Edam-Volendam. 

Voor vragen omtrent datalekken, privacy en de AVG kunt u contact opnemen met onze 

functionaris gegevensbescherming. 

Belangrijke links  

Wilt u nog meer weten verwijzen wij u graag naar onderstaande links.  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving 
www.rijksoverheid.nl/privacy 
www.edam-volendam.nl/ 
www.overheid.nl 
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