Privacyverklaring
Als een van de partners van het samenwerkingsverband BrabantStad beheert de Provincie
Noord-Brabant de website www.brabantstad.nl en de aan BrabantStad toevertrouwde persoonsgegevens. De Provincie Noord-Brabant respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij
uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en
hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen.
Verwerkingsverantwoordelijke
De Provincie Noord-Brabant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.
Doelen van de verwerkingen en daarvoor verzamelde gegevens
Het samenwerkingsverband BrabantStad heeft als doel het blijven behouden van een aantrekkelijk, bereikbaaren concurrerend Brabant. Dit doen we door de samenwerking tussen BrabantStad
en haar maatschappelijke partners binnen het netwerk te optimaliserenen kansen te benutten. Om
deze doelstelling te bereiken verzamelen we binnen BrabantStad de volgende persoonsgegevens:
1. Het beantwoorden van vragen
Op www.brabantstad.nl kunnen geïnteresseerden vragen achterlaten. Voor het behandelen van
vragen, vragen wij hen hun naam, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres achter te laten. Voor
het ontvangen en versturen van e-mails werken wij met Microsoft Outlook.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.
2. Nieuwsbrief
Via de website www.brabantstad.nl kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de nieuwsbrief
van BrabantStad door hun mailadres, voornaam, achternaam en organisatienaam in te vullen. De
nieuwsbrief wordt ongeveer zes keer per jaar verstuurd. Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid tot
afmelding. De nieuwsbrief wordt opgemaakt in het platform Mailchimp.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.
3. Bezoekersgedrag
De website van het BrabantStad gebruikt Google-analytics cookies, die algemene gegevens van bezoekers bij houden om statistieken samen te stellen over hetbezoekersgedrag van de website. Hiermee kan het BrabantStad dewebsite en haar onlinedienstverleningverder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geenpersoonlijke gegevens. Ook delen wij deze gegevens niet met andere
partijen.
Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Binnen het samenwerkingsverband BrabantStadnemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen.Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn
voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

