PRIVACY POLICY
1. Inleiding
Informatie in deze Maptionnaire wordt verzameld door NieuwBlauw en Ruimteschepper in opdracht en in samenwerking met
de gemeente Pijnacker-Nootdorp in het kader van het project Gebiedsvisie Hart van Nootdorp van de gemeente Pijnacker.Deze
privacy policy is bedoeld om de respondenten te informeren over de wijze van verzamelen, verwerking en gebruik van de
informatie die middels deze Maptionnaire verkregen wordt.
2. Contact gegevens
Voor vragen kunt u terecht bij:
Naam: Lianne van Doesburg
Bedrijf: NieuwBlauw
E-mail adres: info@nieuwblauw.nl
Telefoon: 0631958272
3. Verzamelde persoonlijke data
1. Er worden geen gegevens opgeslagen van de respondent behalve de gegeven antwoorden, het tijdstip van invullen, de
gehanteerde taal en de resolutie van het scherm waarop de enquête is ingevuld; dit om te kunnen inschatten wat voor
device gebruikt is (enkel t.b.v. productoptimalisatie). Het IP-adres is niet te achterhalen en de respondent is zo anoniem als
mogelijk.
2. De antwoorden van de respondent worden opgeslagen in de browser. De cookies van de browser bepalen of de
respondent uniek is of niet.
3. Email-adres: Het is mogelijk (niet verplicht) om een email-adres achter te laten in de Maptionnaire. Het email-adres zal enkel
door de gemeente gebruikt worden om de respondent, indien gewenst, op de hoogte te houden van het vervolgtraject. Het
email-adres zal bij de dataverwerking niet gebruikt worden.
4. Overige verzamelde data: In de vragenlijst wordt naast het emailadres (zie 3.3) geen persoonlijke data gevraagd.
4. Doel van de verzamelde informatie
In de Maptionnaire t.b.v. het project Gebiedsvisie Hart van Nootdorp wordt aan de respondenten hun mening gevraagd over
het plangebied. Deze informatie wordt gebruikt om de mening en ideeën van de gebruiker en omwonende van het plangebied
mee te kunnen nemen in de Nota van Uitgangspunten en de Gebiedsvisie voor het plangebied Hart van Nootdorp.
Het ingevulde email-adres (optioneel) zal enkel door de gemeente gebruikt worden om geïnteresseerden op de hoogte te
houden van het planproces.
5. Bewaartermijn
De ingevulde data zal bewaard worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van projectinformatie.
6. Toegang tot informatie
De email-adressen zijn enkel inzichtelijk voor de dataverwerkers (Ruimteschepper, NieuwBlauw en de Gemeente PijnackerNootdorp). De antwoorden op de vragen in de Maptionnaire zullen worden geanalyseerd en worden gepubliceerd (bewerkt
en/of onbewerkt ) op de, voor iedereen toegankelijke, projectenwebsite, de Nota van Uitgangspunten en eventuele overige
gemeentelijke documenten.
7. Recht tot toegang
Elke respondent heeft toegang tot de data die over hem/haar verzameld is. Indien een respondent inzicht wil kan hij/zij contact
opnemen met Lianne van Doesburg (zie contactgegevens).
8. Recht tot terugtrekking
Indien een respondent zijn/haar medewerking aan de Maptionnaire wil terugtrekken kan hij/zij contact opnemen met de
contactpersoon. De verstrekte informatie zal in dat geval worden gewist.
9. Informatie veiligheid
De verzamelde data wordt digitaal bewaard in een beveiligde digitale omgeving. Enkel medewerkers van NieuwBlauw,
Ruimteschepper en de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben toegang tot de complete data.
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