Uw privacy is
belangrijk voor ons
Zo gaan wij met uw gegevens om

Wij gaan zorgvuldig om
met uw gegevens
Om u goed te kunnen helpen, heeft het buurtteam
persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld uw naam,
adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Met die gegevens gaan we zorgvuldig om,
want uw privacy is belangrijk voor ons. In deze folder
staat in het kort hoe wij met uw gegevens omgaan.



W
 ij vragen alleen gegevens van u die echt nodig zijn.

 U
 w gegevens zijn veilig opgeborgen in een systeem
of afgesloten ruimte. Alleen onze medewerkers
hebben toegang.
 W
 ij beperken het aantal medewerkers dat toegang
heeft tot uw gegevens.
  W
 e delen uw gegevens niet met een andere
organisatie zonder eerst uw toestemming te vragen.
 W
 e bewaren gegevens zo lang als nodig en
vernietigen ze als ze niet meer nodig zijn.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als het buurtteam uw
persoonsgegevens gebruikt, waaronder:
	

R
 echt op informatie
U heeft het recht om te weten wat we met
uw persoonsgegevens doen en waarom.

	  R
 echt om uw gegevens in te zien
U heeft het recht om uw dossier in te zien. Dat kan
digitaal samen met een buurtteammedewerker of
door het overhandigen van een kopie.
	  R
 echt van bezwaar
U mag bezwaar maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens.
Andere rechten kunt u nalezen in ons Privacy Statement.
Of vraag het na bij uw buurtteammedewerker.

Privacy Statement
In ons Privacy Statement leest u over hoe we omgaan met uw
gegevens en voor welk doel we uw gegevens gebruiken. De wet
heeft daarvoor een aantal regels opgesteld die de buurtteams
volgen. Verder wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van
uw privacyrechten. Ook leest u hoe u een klacht kunt indienen
als u niet tevreden bent.
Kijk op buurtteamamsterdam.nl/privacy voor meer informatie.
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Meer informatie
U vindt de buurtteams in heel Amsterdam. Heeft u een vraag
of wilt u gewoon een keer kennismaken? U bent van harte
welkom. U kunt ons bellen, e-mailen of langskomen bij een van
onze buurtteams. Op de website vindt u het adres en telefoonnummer van uw buurtteam. Bel voor direct contact met een
buurtteam bij u in de buurt:

Centrum		020 557 33 38
Noord		
020 435 45 55
Zuid		
020 235 91 20
Nieuw-West 020 667 51 00

www.buurtteamamsterdam.nl  
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020 618 49 52
020 314 16 18
020 462 03 00

