Verzoek om persoonsgegevens te wissen

Welke persoonsgegevens kunt u laten wissen
U kunt persoonsgegevens die uzelf betreffen laten wissen:
- die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerkten;
- als wij uw gegevens verwerkten op basis van uw toestemming, maar u die toestemming intrekt;
- als u in een bezwaarprocedure succesvol aantoont dat uw belang bij het stopzetten van een
verwerking groter is dan het belang waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken;
- als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
Voor de gemeente gelden wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat wij een verzoek om uw
persoonsgegevens te wissen vaak niet kunnen inwilligen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook niet wissen als verwerking nodig is:
- voor uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting;
- het nakomen van een wettelijke verplichting of een taak van algemeen belang of het
uitoefenen van openbaar gezag;
- om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
- voor een rechtsvordering.
Hoe kunt u uw verzoek om persoonsgegevens te laten wissen, indienen
- In uw verzoek geeft u aan om welke persoonsgegevens en voor welke doelen het gaat en
waarom u die wilt laten wissen.
- U kunt uw verzoek schriftelijk indienen door een afspraak te maken op het gemeentehuis. U
moet dan een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Ons formele besluit krijgt u op uw
postadres.
- Het is niet mogelijk om het verzoek via e-mail te laten verlopen. De reden is dat we de
veiligheid van het e-mail verkeer niet met iedereen kunnen waarborgen.
De afhandeling van uw verzoek om persoonsgegevens te wissen
- Wij proberen uw verzoek binnen een maand af te handelen.
- Soms zullen wij niet binnen een maand kunnen verifiëren dat wissen van uw gegevens
rechtmatig is. Wij kunnen de termijn dan verlengen met twee maanden. Binnen een maand
stellen wij u daarvan op de hoogte.
- Als wij uw verzoek afwijzen dan informeren wij u daarover binnen een maand met de redenen
van de afwijzing. In dat geval bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een klacht in te dienen bij de Autoriteit
persoonsgegevens
De kosten van een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen
Een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen is gratis. In geval u heel vaak verzoeken doet
zonder goede redenen daarvoor dan kunnen we uw verzoek weigeren of er kosten voor in rekening
brengen.

