Privacyverklaring Interactieve kaart Containerbijplaatsing
containersweesperbuurt.amsterdam.nl
containersdriemond.amsterdam.nl
containersoostpoort.amsterdam.nl
containersweteringnoorderbuurt.amsterdam.nl
containersoostelijkhavengebied.amsterdam.nl
containersolympischstadionbuurt.amsterdam.nl
containersdeaker.amsterdam.nl
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De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners.
Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden
verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.
Doel
-

De gemeente heeft een plan/ ontwerp gemaakt voor het bijplaatsen van containers in diverse
buurten van Amsterdam. Doel van de website is om bewoners en ondernemers uit deze
buurten de gelegenheid te geven om een reactie te geven op dit ontwerp zodat de gemeente
een goed geïnformeerd besluit kan nemen over de plaatsing..

Grondslag
De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een publiekrechtelijke taak,
namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet
bestuursrecht) tot een goed geïnformeerd besluit te komen voor het bijplaatsen van containers.
Categorieën persoonsgegevens

-

1.Naam
We vragen aan mensen die een reactie willen plaatsen om hun naam. Dit doen we omdat dit
naar onze ervaring, de kwaliteit van het gesprek op de website bevordert. Mensen kunnen
uiteraard een alias opgeven.
2. Email
We vragen aan mensen die een reactie willen plaatsen om een e mail adres.Dit doen we om
met mensen in contact te kunnen treden over hun reactie.
3.Postcode
We doen dit omdat we willen weten waar deze mensen vandaan komen. We roepen vooral
bewoners en ondernemers uit de betreffende buurten op om een reactie te plaatsen op het
plan voor de containerbijplaatsing.

Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming
De gemeente wisselt in het kader van dit project geen persoonsgegevens uit met
andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden bovendien geen profielen gebruikt, en
er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen
De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar
taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn
verwerkt voor de interactieve kaart containerbijplaatsingen het volgende geldt:
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De reacties op de kaart worden indien mogelijk verwerkt in het concept ontwerp, waarna het plan de
besluitvorming in gaat en een formele inspraakperiode volgt. Na de formele inspraakperiode wordt
het plan definitief vastgesteld. Dit traject duurt ongeveer een jaar. Na afloop van de definitieve
vaststelling van het plaatsingsplan, anonimiseren we de reacties en verwijderen we achterliggende
persoonsgegevens : namen, emailadressen en postcodes. De reacties zelf kunnen voor
archiefdoeleinden worden bewaard.
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