Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens
Het Kadaster gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties.
In de wet is geregeld dat deze registraties openbaar zijn. Het Kadaster gebruikt persoonsgegevens
alleen voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken. Bij het verzamelen, beheren en verstrekken van
persoonsgegevens houdt het Kadaster zich aan de Kadasterwet en de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie met betrekking tot een persoon of leidt tot identificatie van een
persoon. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een inkomen. Ook een e-mailadres is een
persoonsgegeven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg
over wat persoonsgegevens zijn.
Verwerken en vastleggen van persoonsgegevens
Ruimtelijkeplannen.nl verwerkt op verschillende momenten en voor verschillende doeleinden
persoonsgegevens:






Bij het aanmelden voor de attenderingsservice geeft een gebruiker een emailadres op. Dit
emailadres wordt vervolgens gebruikt om kosteloos per email te berichten als nieuwe
plannen zijn gepubliceerd. De gebruiker kan deze service te allen tijde weer stopzetten door
binnen een emailbericht te klikken op de afmeldlink. Het emailadres wordt hiermee
verwijderd. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de
attenderingsberichten.
IP-adressen van gebruikers worden opgeslagen om te kunnen rapporteren over
gebruikersstatistieken en worden een jaar lang bewaard. Deze gebruikersstatistieken zijn
opgenomen in de maandelijkse DNO-rapportage, onderdeel ‘Aantal unieke gebruikers’ en
‘Aantal raadplegingen ondersteuningspagina’s’. De IP-adressen worden hier gebruikt om het
aantal unieke gebruikers te bepalen.
Bronhoudergegevens: Bronhouders kunnen hier zelf hun gegevens aanpassen zodat hun
planvoorraad wordt verwerkt op Ruimtelijkeplannen.nl, inclusief de berichtgeving die
voortvloeit uit deze verwerking. Deze gegevens worden conform privacywetgeving
uitsluitend hiervoor gebruikt. Het beheer ligt volledig bij de bronhouder die hier kan inloggen
met behulp van eigen inloggegevens.

Persoonlijke gegevens in plandocumenten: dit betreft niet geanonimiseerde gegevens in de
aanlevering door de bronhouder. In dit geval is sprake van een datalek en geldt een meldingsplicht.
Het Kadaster is gehouden aan een melding bij de interne functionaris gegevensbescherming. Die
beoordeelt of vervolgens een melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en daarnaast
ook bij het Ministerie van BZK. De desbetreffende bronhouder wordt hiervan op de hoogte gesteld
en wordt verzocht om de persoonlijke gegevens te anonimiseren.

Website Ruimtelijkeplannen.nl
Voor deze website maakt het Kadaster gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
De website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ maakt gebruik van analytische cookies voor
statistische doeleinden.
Informatiebeveiliging
Het Kadaster beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. Het Kadaster
is ISO 27001 informatiebeveiliging gecertificeerd en volgt de beveiligingsrichtlijnen van de Baseline
Informatiebeveiliging Rijk (BIR).
Uw rechten (rechten van betrokkene)
Op grond van de AVG heeft u rechten die u jegens het Kadaster kunt inroepen zodat u meer inzicht
krijgt op welke wijze het Kadaster uw persoonsgegevens verwerkt. Wilt u weten welke
persoonsgegevens het Kadaster van u verwerkt of bent u van mening dat uw gegevens onjuist,
onvolledig of niet relevant zijn? Op de pagina rechten van betrokkenen leest u welke rechten u kunt
inroepen en op welke manier u dit kunt doen.
Heeft u vragen of klachten?
Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voor vragen
kunt u contact opnemen met het Kadaster. U vindt onze contactinformatie op de contactpagina
Het Kadaster heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Voor vragen over hoe het
Kadaster met uw privacy omgaat, kunt u contact opnemen met de FG van het Kadaster via
ruimtelijkeplannen@kadaster.nl
De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U
heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over het Kadaster in te dienen.
U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over het Kadaster in te dienen. Meer informatie
hierover vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens
ook bellen op telefoonnummer 088-180 52 50.

