PRIVACYVERKLARING IJMOND BEREIKBAAR
ALGEMEEN
Stichting IJmond Bereikbaar gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van
onze relaties: werkgevers en hun werknemers, de deelnemers aan onze projecten, acties
loyaliteitsprogramma en bezoekers van onze website. De verwerking van deze gegevens verloopt
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We raden je aan even de tijd te
nemen om deze privacyverklaring door te nemen.
STICHTING IJMOND BEREIKBAAR
IJmond Bereikbaar verzorgt, in opdracht van de Omgevingsdienst IJmond, het mobiliteitsprogramma
Slimme & Duurzame Mobiliteit voor de regio IJmond. Dit programma viel in de periode 2015-2018
onder Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur e Waterstaat. Vanaf 2019 heet het
nieuwe overkoeplende programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’.
IJmond Bereikbaar ondersteunt regionale werkgevers bij het verduurzamen van personen- en
goederen vervoer met als resultaat het vergroten van de bereikbaarheid en het verbeteren van de
luchtkwaliteit in de regio. Dit doen wij in afstemming met de Metropool Regio Amsterdam en
Rijkswaterstaat directie Noord-Holland. IJmond Bereikbaar is gevestigd in het kantoor van de
Omgevingsdienst IJmond aan het Stationsplein 48b te Beverwijk en bereikbaar via 085-3033922 of
0251-863263, info@ijmondbereikbaar.nl en www.ijmondbereikbaar.nl
DOELEINDEN
IJmond Bereikbaar gebruikt de (persoons)gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze
privacyverklaring beschreven doeleinden:
• Verkrijgen van inzicht in mobiliteitsstromen in de regio IJmond;
• Informeren en enthousiasmeren van regionale werkgevers en hun werknemers;
• Laten deelnemen van werknemers aan onze deelprojecten en bijbehorende challenges en
beloningssystemen;
• Vergroten van de bereikbaarheid & verbeteren van de luchtkwaliteit.
VIA WELKE MEDIA WORDEN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?
Via een aantal specifieke kanalen en op bepaalde momenten worden persoonlijke gegevens
verzameld door IJmond Bereikbaar: dit kan bijvoorbeeld zijn via de werkgever; onze helpdesk, de
website IJmondbereikbaar.nl, een mobiliteitsscan, enquêtes, nieuwsbrieven, aanmeldprocedures van
challenges die IJmond Bereikbaar zelf organiseert en via onze partners die deelprojecten voor ons
uitvoeren. We vragen expliciet toestemming voor het toesturen van digitale nieuwsbrieven. Ook
staat er op elke nieuwsbrief aangegeven hoe men kan uitschrijven.
WELKE GEGEVENS WORDEN VASTGELEGD/BEHEERD?
Om te kunnen voldoen aan de genoemde doelstellingen verzamelt IJmond Bereikbaar de volgende
gegevens: voor- en achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; postcode woon- en werkadres; naam
werkgever; huidige vervoerwijzen; werkdagen; wel/niet rijden tijdens spits. Alle deze
(persoonsgebonden)gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
WAARVOOR WORDEN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?
De verzamelde persoonsgebonden gegevens worden gebruikt voor:
• Het verkrijgen van inzicht in gebruik van onze website. IJmond Bereikbaar maakt daarbij gebruik
van zogenaamde Cookies. Deze cookies zijn nodig om de website op een gebruiksvriendelijke
manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.
Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers

•
•

•

geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een
gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.
Het kunnen uitvoeren van algemene en bedrijfsinterne challenges;
Het opbouwen van community’s voor fietsen, samenrijden, OV/MaaS, spitsmijden en het nieuwe
werken; En het kunnen communiceren met de deelnemers van deze community’s over
mobiliteits-gerelateerde zaken;
Monitoring van het gerealiseerde aantal nieuwe spitsmijdingen en CO2-reductie.

DELEN VAN INFORMATIE
De aan IJmond Bereikbaar verstrekte persoonsgegevens, worden alleen gebruikt voor het doel
waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Een deel van de informatie die onze dienstverleners voor de deelprojecten verzamelen overleggen zij
aan IJmond Bereikbaar, voor de monitoring en rapportage aan onze subsidieverstrekker. Het gaat
hierbij om zoveel mogelijk geanonimiseerde gegevens.
INZAGE EN CORRECTIE
Iedereen die in het gegevensbestand van IJmond Bereikbaar is opgenomen, heeft het recht om zijn
of haar persoonlijke gegevens in te zien, uitleg te vragen over de vastgelegde gegevens, bezwaar te
maken tegen bepaald gebruik van deze gegevens; het doorgeven van fouten en laten veranderen van
de gegevens en het laten verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt.
Daarbij kan (een deel van) de verwijdering alleen plaatsvinden als de gegevens niet meer relevant
zijn voor het programma. Kies je ervoor al je gegevens te laten verwijderen, dan is deelname aan het
betreffende deelproject, de challenge en/of beloningsysteem waarin je actief was, niet meer
mogelijk. Voor al deze punten kun je contact met ons opnemen via info@ijmondbereikbaar.nl
BEVEILIGING
IJmond Bereikbaar beveiligt je persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking, in overeenstemming met de geldende AVG-regels. Hierdoor wordt
geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Hiervoor
hebben we diverse technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo heeft binnen IJmond
Bereikbaar alleen geautoriseerd personeel toegang tot je gegevens, hebben zij een
geheimhoudingsverklaring ondertekend en werken wij met beveiligde servers. Het is medewerkers
verboden om gebruik te maken van onveilige wifi-netwerken, er wordt gewerkt met wachtwoorden
en encrypties en zijn er afspraken gemaakt met de dienstverleners over het verwerken van
persoonsgegevens. Daarnaast heeft IJmond Bereikbaar een Functionaris Gegevensbescherming
aangesteld, die bewaakt dat er binnen IJmond Bereikbaar zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens.
BEWAARTERMIJN
IJmond Bereikbaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en vanuit wettelijke verplichtingen nodig is.
PRIVACYBELEID DERDEN
IJmond Bereikbaar wordt ondersteund door de organisatieadvies- en projectmanagement
organisatie Advier, gevestigd in Delft. Met hen is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast
werkt IJmond Bereikbaar samen met de volgende dienstverleners: Ring-Ring (voor fietsstimulering),
sQoot (voor de e-bikeprobeeracties), DSE Automatisering (voor de Fietsritregistratie) Toogethr (voor
Samenrijden) en Buurauto (voor deelauto’s). Ook maken we gebruik van ondersteunende digitale
instrumentarium als GoogleAnalytics, TypeForm, Mailchimp e.d. Ook met al deze partijen is een
verwerkingsovereenkomst gesloten.

Let wel, deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van genoemde partijen (waar
vanuit onze website naar wordt verwezen). Voor elk deelprogramma heeft de door ons
geselecteerde dienstverlener haar eigen privacyverklaring opgesteld en verwoord op haar
landingspagina. IJmond Bereikbaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de
verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens die door de beheerders van deze
sites worden vastgelegd.
VRAGEN OVER PRIVACYVERKLARING
Heb je na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen, dan kun je deze per e-mail
aan ons stellen: info@ijmondbereikbaar.nl.
KLACHTEN OVER (NALEVING VAN) PRIVACYVERKLARING
IJmond Bereikbaar controleert regelmatig of we nog steeds aan deze privacyverklaring voldoen. Bij
vragen of een klacht over (de naleving van) onze privacyverklaring of onze andere
gegevensverwerkingen, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming
wzandvliet@odijmond.nl. Ben je van mening dat je klacht niet goed wordt behandeld, dan heb je nog
de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
IJmond Bereikbaar behoudt zich het recht toe om haar privacyverklaring van tijd tot tijd te updaten
en te herzien voor de aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen.

