PRIVACYVERKLARING
De provincie Utrecht verwerkt bij de uitoefening van bepaalde publieke en wettelijke
taken persoonsgegevens van burgers, bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag doet voor
een subsidie of een vergunning of ontheffing aanvraagt in het kader van natuur en
landschap. Daarnaast verwerkt de provincie Utrecht persoonsgegevens ten behoeve van
haar interne bedrijfsvoering en beveiliging. Zo wordt het Provinciehuis beveiligd aan de
hand van cameratoezicht en wordt er een bezoekersadministratie bijgehouden.
Een aantal taken van de provincie Utrecht worden uitgevoerd in
samenwerkingsverbanden met andere partijen zoals de verschillende gemeenten binnen
de provincie en Rijkswaterstaat. Uw persoonsgegevens worden alleen met deze partijen
gedeeld wanneer daar een grondslag voor is en wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van deze taak.
De provincie Utrecht neemt bij de verwerking van uw persoonsgegevens de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht en houdt zich hierbij aan de eisen die worden gesteld op
grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
De provincie Utrecht heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en
regelgeving binnen onze organisatie. U kunt bij onze FG terecht voor al uw vragen
omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens via privacy@provincie-utrecht.nl.
Uiteraard kunt u daarbij ook vragen om een telefonisch of persoonlijk gesprek.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN
VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS
Bij onze FG kunt u door middel van het eerder genoemde e-mailadres ook een verzoek
indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. De FG moet daarbij wel
kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. U kunt namelijk alleen uw rechten
uitoefenen met betrekking tot uw eigen gegevens. Het is daarom mogelijk dat de FG
aanvullende vragen stelt ter verificatie of u verzoekt zich bij het Provinciehuis te komen
legitimeren.

KLACHT INDIENEN
Indien u vindt dat de provincie Utrecht u onvoldoende helpt of niet op juiste wijze
tegemoet komt aan uw privacy rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de FG van de
provincie Utrecht. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u
vervolgens nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

