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Privacyverklaring Kenniscentrum Omgevingswet 
 
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw 
persoonsgegevens worden verzameld en hoe het Kenniscentrum 
Omgevingswet (KCO) daarmee omgaat. 
 
1. INLEIDING 
 
U leest op dit moment de privacyverklaring van het KCO. Het KCO biedt een 
platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de 
lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in 
het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, 
dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en 
vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.  
 
Het KCO gelooft in kennisdeling. Er zijn situaties waarin we uw gegevens 
verzamelen. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe 
u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven.  
 
Als u zich niet prettig voelt over het gebruik van uw gegevens door het KCO, 
neem dan gerust contact op!  
 
2. DOELEN 
 
Voor een aantal doelen verzamelt het KCO persoonsgegevens. Deze lichten we  
hieronder toe. 
 

1. Het versturen van nieuwsbrieven 
Het Kenniscentrum Omgevingswet stuurt via e-mail de maandelijkse  
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling.  
Via het aanmeldformulier worden de volgende gegevens opgeslagen: 
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• Naam 
• E-mailadres  
• Organisatie 
• Functie 
• Geslacht 

 
2. Contact website 
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met het KCO 
via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar de 
benodigde gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst 
aan te kunnen bieden. Wij vragen de volgende gegevens: 

• Naam 
• E-mailadres 
• Organisatie 
• Functie 
• Onderwerp 

 
3. Reacties artikelen kennisbank 
U heeft de mogelijkheid te reageren op artikelen in onze kennisbank. In het 
reactieformulier wordt alleen gevraagd naar de gegevens die nodig zijn voor 
de bezoeker om een reactie te kunnen plaatsen en te kunnen herleiden wie 
de reactie heeft geplaatst. De volgende gegevens worden gevraagd: 

• Naam 
• E-mailadres 
• Onderwerp 

Het e-mailadres wordt gevraagd zodat gebruikers van het KCO contact met 
elkaar kunnen zoeken om informatie uit te kunnen wisselen. Het faciliteren 
van het uitwisselen van kennis is één van de doelstellingen van het KCO. 

 
4. Google Analytics 
De website van het KCO verzamelt uw gegevens om de website te 
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem 
en zijn dus niet persoonsgebonden. 
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3. ONTVANGERS 
 
De gegevens die het KCO ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 
  

1. Content Management Systeem (CMS)  
Wanneer u een formulier invult op onze website of een reactie plaatst 
op een artikel, worden uw gegevens opgeslagen in het CMS. Het CMS 
wordt gehost door websiteleverancier Page41. 

2. Mailchimp 
De nieuwsbrieven worden verzonden naar abonnees met behulp van 
Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, 
wordt uw e-mailadres, voor- en achternaam, functie, organisatie en 
geslacht automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst in 
Mailchimp. 

 
 
4. BEWAARTERMIJN 
 
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door het KCO, maar nooit 
langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten. 

 
1. Het versturen van nieuwsbrieven  

Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag 
van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk 
uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de 
nieuwsbrieven. 

2. Contact opnemen  
Op het moment dat u contact opneemt met het KCO via e-mail, dan 
worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, 
bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails 
worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

3. Analytics  
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus 
niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens 
worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics. 
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5. UW RECHTEN 
 

1. Recht op dataportabiliteit  
U heeft het recht om uw gegevens, die het KCO van u heeft, te 
ontvangen. Zo kunt u deze gegevens bijvoorbeeld makkelijk 
doorgeven aan een andere organisatie. 

2. Recht op vergetelheid  
U heeft in sommige gevallen het recht op vergetelheid. Dit recht 
houdt in dat organisaties uw persoonsgegevens moeten wissen als u 
daar om vraagt.  

3. Recht op inzage 
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij 
het KCO vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail 
te sturen of telefonisch contact op te nemen met het KCO. U krijgt 
dan een overzicht van uw gegevens. 

4. Recht op rectificatie en aanvulling  
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft 
het recht om dit te laten rectificeren door het KCO.  

5. Recht op beperking van de verwerking 
In sommige situaties heeft u het recht op beperking van de 
verwerking. 

6. Recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering 
Als organisaties besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte 
gegevens, dan heeft u het recht op een menselijke blik bij besluiten 
die over u gaan. Dit is bij de gegevens die het KCO van u verwerkt niet 
het geval. 

7. Recht om bezwaar te maken  
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens aangezien de initiatiefnemers achter het KCO, de 
organisaties Haute Equipe en Telengy, gegevens verwerken op grond 
van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. 
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6. PLICHTEN 
 
Het KCO verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd 
belang, namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht 
worden aan derden. 
 
Mocht het nodig zijn dat wij gegevens, die u heeft gedeeld met het KCO, met 
anderen dan bovengenoemde partijen wensen te delen, dan zal daar eerst uw 
toestemming voor worden gevraagd. 
 
Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande 
gegevens. 
 
info@kcomgevingswet.nl | 023 – 547 19 13 
Frederikspark 1 | 2012 DA | Haarlem 
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