
 

 

 

 

Privacyverklaring Noorderpark-Ruigenhoek 

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door vijf verschillende gebiedspartners met elk hun eigen rol 

en taak: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente De Bilt, Staatsbosbeheer en Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden. Deze vijf partners hebben de handen ineen geslagen om zich in te zetten voor 

een nog aantrekkelijker recreatie- en natuurgebied. Dit doen ze samen met alle betrokkenen uit het 

gebied: bewoners, ondernemers, recreanten en andere belanghebbenden. 

 

De vijf gebiedspartners verwerken bij de uitoefening van bepaalde publieke en wettelijke taken 

persoonsgegevens van burgers. Bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van 

Noorderpark-Ruigenhoek, of als u zich inschrijft voor een bijeenkomst.  

 

De vijf gebiedspartners nemen bij de verwerking van uw persoonsgegevens de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid in acht en houden zich hierbij aan de eisen die worden gesteld op grond van de 

toepasselijke privacywet- en regelgeving. Als u ons daartoe verzoekt, verwijderen wij uw gegevens uit 

onze bestanden. 

 

Functionaris gegevensbescherming 

Alle gebiedspartners hebben een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG 

houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving binnen een 

organisatie. U kunt bij de FG van de provincie Utrecht terecht voor al uw vragen omtrent de 

verwerking van uw persoonsgegevens voor Nooderpark-Ruigenhoek. Stuur daarvoor een bericht naar 

privacy@provincie-utrecht.nl. Uiteraard kunt u daarbij ook vragen om een telefonisch of persoonlijk 

gesprek. 

 

Recht op inzage, correctie en wissing van uw gegevens 

Bij de FG vande provincie Utrecht kunt u via het hiervoor genoemde e-mailadres ook een verzoek 

indienen tot inzage, correctie of wissing 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 Huis voor de provincie te komen legitimeren.  

 

Klacht indienen 

Indien u vindt dat de gebiedspartners van Noorderpark-Ruigenhoek u onvoldoende helpen of niet op 

juiste wijze tegemoet komen aan uw privacyrechten, 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 www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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