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AVG: uw privacy goed beschermd
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft u als persoon
meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. De gemeente Landsmeer en de Autoriteit Persoonsgegevens helpen u graag op weg. Privacy gaat iedereen wat aan.
Controle over uw gegevens
In dit digitale tijdperk delen we allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. Uw gegevens
worden ergens opgeslagen, gebruikt en soms gedeeld en
verkocht.
De nieuwe privacywet zorgt ervoor dat uw gegevens beter
worden beschermd. Organisaties krijgen meer verplichtingen
om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en u
goed te informeren over welke gegevens ze gebruiken. Vaak
gebeurt dit via een online privacystatement.
U krijgt meer en sterkere privacyrechten.

Uw rechten
•• Recht op vergetelheid. U heeft het recht om online ‘vergeten’
te worden.
•• Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om de persoonsgegevens die een organisatie van u heeft, te ontvangen. U mag ook aan de organisatie vragen om uw gegevens
door te sturen naar een andere organisatie als u dat wenst.
•• Recht op inzage. Dit is het recht om uw persoonsgegevens
bij organisaties in te zien.
•• Recht op rectificatie. U heeft het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of
aanvullen.
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u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Ook
wanneer een organisatie volgens de AVG niet verplicht is om
aan uw verzoek te voldoen, moet u binnen 1 maand bericht
krijgen.
Wanneer uw verzoek zeer complex is, kan het uitvoeren
langer duren. Maar ook dan moet de organisatie u binnen 1
maand laten weten dat zij meer tijd nodig heeft.

Informatie over uw privacy
Organisaties zijn verplicht om u goed te informeren dat uw
gegevens worden opgeslagen en gebruikt. Dat doen ze via
een privacydocument of online privacystatement. Hierin
moet onder andere staan:

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

16 mei 2018

Zuiderzeelaan 83

Plaatsen steiger

16 mei 2018

Zuiderzeelaan 89

Plaatsen steiger

17 mei 2018

De Gouwe 17

Omzetten bestemming voor
verblijfsaccommodatie

20 mei 2018

Marskramer 8

Vergroten bestaande dakkapel

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met
de gemeente via tel. 020-4877111.

•• welke persoonsgegevens zij van uw verwerken;

Agenda Commissie Bezwaarschriften Landsmeer

•• voor welk specifiek doel zij dat doen;
•• of zij de gegevens delen met of doorverkopen aan andere
organisaties en zo ja, aan welke.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat u zelf kunt doen om uw privacy te
beschermen?
Kijk dan op landsmeer.nl.

Zittingsdatum: dinsdag 12 juni 2018
19.15 uur: Voorbespreking.
19. 30 uur: Behandeling van het bezwaarschriften van mr W. Visser namens
de heer en mevrouw Luijckx tegen de verleende omgevingsvergunning voor een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Meervalweg 45 in Landsmeer;
20.00 uur: Behandeling van het bezwaarschrift van B.K. Michell - Babel
tegen een besluit op grond van de Wet Maatschappelijke 		
Ondersteuning;
20.45 uur: Behandeling van een bezwaarschrift inzake een personele
aangelegenheid.

•• Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om
organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Nieuws van de Gemeenteraad

•• Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Veel organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Denk bijvoorbeeld
aan automatisch verwerkte online sollicitaties of kredietaanvragen.

Gemeenteraadsvergadering
Landsmeer
Op 31 maart 2018 worden Mandy Oud-Elfferich en Richard Quakernaat als wethouder voor het college van burgemeester en wethouders
van Landsmeer geïnstalleerd. Zij zijn op 22 mei jl. benoemd.

•• Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld bij
direct marketing.

Verzoeken

Mandy Oud verlaat daarmee de raad en haar plaats wordt ingenomen door
oud wethouder Nico van Baarsen.

Organisaties zijn in principe verplicht om uw verzoek over de
uitoefening van uw rechten binnen 1 maand uit te voeren. En

De raadsvergadering begint om 20:00 uur in het gemeentehuis. U bent van
harte welkom.

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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