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De gemeente Scherpenzeel verwerkt persoonsgegevens, zodat zij onder andere haar wettelijke 

verplichtingen kan nakomen en haar publieke taken kan uitvoeren. Deze privacy verklaring 

gaat over de persoonsgegevens die de gemeente Scherpenzeel verwerkt in het kader van de 

uitvoering van haar taken met u als inwoner of ondernemer.  

Bescherming van uw persoonsgegevens  
De gemeente Scherpenzeel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De 

gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en in specifieke wet- en regelgeving. De grondslag voor de 

verwerking van persoonsgegevens mag zijn: voldoen aan wettelijke verplichting, uitvoering 

publiekrechtelijke taak, uitvoering van een overeenkomst, vitaal belang en toestemming. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw 

persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in 

deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de AP: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente  
De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De 

gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in 

Scherpenzeel woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres 

en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP). Als u iets wilt regelen 

of aanvragen via www.scherpenzeel.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals 

uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.  

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de 

gemeente ook gevoelige persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld financiële, 

medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om 

bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden. Dit zijn maar een paar 

voorbeelden. In het register van verwerkingen, dat op de website staat, staan alle 

verwerkingen van persoonsgegevens vermeld. In het register staat per product of dienst welke 

(gevoelige) persoonsgegevens de gemeente van u verwerkt.  

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente  
De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om 

gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde 

toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere 

doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft verstrekt. Welke gegevens de gemeente van u 

verwerkt, kunt u – zoals hiervoor aangegeven – zien in het register van verwerkingen. In 

sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en het kan ook zijn dat wij u eerst om 

toestemming moeten vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.scherpenzeel.nl/


Daarnaast neemt de gemeente passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze 

maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in 

de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons 

informatiebeveiligingsbeleid. 

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en 

toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een 

geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan 

medewerkers die bevoegd zijn.  

Delen met derden  
Gemeente Scherpenzeel verstrekt uw gegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is voor een 

goede uitvoering van haar taken, voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze 

opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een gelijkwaardig niveau 

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Scherpenzeel blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaartermijn  
De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering 

van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen. Daarbij worden de 

bewaartermijnen van de Archiefwet aangehouden. 

Rechten van betrokkenen  
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak 

hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen of vul met DigID het formulier op de 

website in. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die 

u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om 

gegevens van andere personen in te zien.  

Cookies  
Gemeente Scherpenzeel gebruikt alleen technische en functionele cookies, de zogenoemde 

session cookies. 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 

(bij bijvoorbeeld het openen van formulieren). Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst 

om toestemming te vragen en deze session cookies worden na het verlaten van de website 

verwijderd uit uw browser. De websiteleverancier heeft maatregelen getroffen om de 

herleidbaarheid van bezoekers aan onze website www.scherpenzeel.nl zo veel mogelijk te 

beperken. Dit wordt gedaan door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in het 

statistiekenprogramma de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres te anonimiseren. 

Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen worden opgeslagen. De logfiles 

http://www.scherpenzeel.nl/


worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor het 

statistiekenprogramma. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend 

beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken. Daarna worden ze 

verwijderd. Er blijft dan alleen geaggregeerde (samengevoegde) informatie in de database 

over. Hiermee worden rapportages over het websitebezoek gemaakt. De websiteleverancier 

verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen 

van strafbare feiten. Er wordt geen gebruik gemaakt van trackingcookies.  

Meer informatie  
Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact  
Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact 

opnemen met de gemeente. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens 

binnen de gemeente omgaan, kunt u vinden in ons privacy beleid dat op onze website staat. 

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden 

in het register van verwerkingen. De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is 

aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


