
Privacyverklaring Werkeenheid 
 
 
Verwerkingsverantwoordelijkheid 
De werkeenheid is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Waterschap de Dommel, 
Waterschap de Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, 
Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Noord-Brabants Landschap, 
Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging 
Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie en de Provincie Noord-Brabant. Zij zijn gezamenlijk 
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 
Verwerkingsdoeleinden 
Initiatiefnemers kunnen bij de Werkeenheid advies inwinnen over kansrijke projecten en het 
opstellen van subsidieaanvragen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Om de initiatiefnemer 
goed van dienst te kunnen zijn, verwerkt de Werkeenheid persoonsgegevens van de initiatiefnemer. 
De Werkeenheid verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de 
dienstverlening en die door de indiener zelf zijn verstrekt. Dit gaat veelal om contactgegevens als 
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens van de locatie van het 
initiatief.  
 
Deze persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden (alle behalve bovengenoemde 
organisaties) als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en alleen na toestemming van de 
initiatiefnemer.  
 
Voor de opslag van de gegevens maakt de Werkeenheid uitsluitend gebruik van de daarvoor 
bestemde systemen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor de looptijd van 
de Realisatie NNB in het kader van de opdracht van de Provincie, voorlopig gesteld op 31-12-
2027, of zoals afgesproken met initiatiefnemer. 
 
Binnen de Werkeenheid nemen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen om 
uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
Uw rechten 
Vanuit de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de Werkeenheid als het 
gaat om de verwerking van uw gegevens. 
- U heeft recht op inzage van de gegevens die de Werkeenheid van u verwerkt. 
- U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. 
- U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens. 
- U heeft het recht de Werkeenheid te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien er geen 

legitieme reden meer is om de gegevens langer te verwerken. 
- U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken. 
- U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
- U heeft het recht de Werkeenheid te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare 

en machine-leesbare vorm aan u over te dragen. 
- U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder 

profiling. 
 



Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u een verzoek indienen. De werkeenheid behandelt uw 
verzoek binnen 4 weken. Daarnaast kunt u een klacht indienen indien u ontevreden bent over de 
manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.  
 
Heeft u een klacht over de wijze waarop de Werkeenheid omgaat met de afhandeling van uw 
verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact: 
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement of over de wijze waarop de 
Werkeenheid omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen met de Werkeenheid. De Werkeenheid streeft naar een persoonlijke en snelle 
afhandeling van vragen en opmerkingen. U kunt op de volgende manier contact opnemen: 
 
per e-mail: werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl  
telefonisch: 06 – 138 03 065 
 
 
 


