Uw persoonlijke gegevens bij
ons in veilige handen
Heeft u zorg, hulp of ondersteuning nodig, dan meldt u
zich voortaan bij de gemeente. Vaak maken we dan
gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dat geldt ook
voor de instellingen en instanties met wie de
gemeente samenwerkt. Wij gaan zorgvuldig om met
uw persoonlijke gegevens. Hoe we dat doen en wat
uw rechten hierbij zijn, leest u in deze flyer.

Uw gegevens?
Daar gaan wij
zorgvuldig mee om!

We vinden het belangrijk dat u op ons kunt vertrouwen. Alle
medewerkers van onze gemeente moeten zich daarom
houden aan de regels uit ons privacy beleid. Die regels schrijven voor hoe we met uw persoonlijke
gegevens omgaan. De regels gelden ook voor
de partijen met wie de gemeente samenwerkt.
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