
 
 

 

 
Privacyverklaring vestigingenregister gemeente Groningen 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
 
De gemeente Groningen houdt een register bij van bedrijven en instellingen. In dit register kunnen 
ook uw persoonsgegevens worden vastgelegd, dit in relatie tot de vestiging waar u contactpersoon 
voor bent. 
 
Het gaat om de volgende persoonsgegevens: 
 

Geslacht, Initialen, Achternaam, Titels, Telefoonnummer, Mobiel nummer, Emailadres, 
Bezoekadres 

 
Waarom de gemeente Groningen gegevens nodig heeft 
 
De gemeente Groningen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en of schriftelijk (per e-mail 
en / of per post) contact met u op te nemen vanuit de diensten die de gemeente biedt. Uw gegevens 
worden, als u zich hiervoor heeft aangemeld, ook gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en / 
of om contactactiviteiten vast te leggen. 
 
Hoe lang bewaart de gemeente Groningen gegevens 
 
De gemeente Groningen bewaart uw persoonsgegevens tot twee jaar nadat bij de gemeente 
Groningen bekend is dat u geen contactpersoon meer bent voor een vestiging. Na deze twee jaar 
worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd. 
 
Delen met anderen 
 
De persoonsgegevens worden niet aan derden buiten de gemeente Groningen verstrekt. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw 
verleende toestemming intrekken of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via 
het algemene contactformulier van de gemeente Groningen op de site  
https://gemeente.groningen.nl/privacywet.  Vermeld dan wel de naam en het adres van uw bedrijf 
of instelling. De gemeente Groningen zal zo snel mogelijk, maar binnen een maand op uw verzoek 
reageren.  
  

For the English version turn the page 

https://gemeente.groningen.nl/privacywet


 

 

 

Privacy statement company branch register | municipality of Groningen 

 

Personal details that are incorporated 
 
The municipality of Groningen keeps a register of companies and institutions. In this register we may 
also record your personal details in relation to the company branch for which you are the contact. 
 
It concerns the following personal details: 
 

Gender, initials, surname, titles, telephone number, mobile (telephone) number, email 
address, office address. 

 
Why the municipality of Groningen needs your personal details 
 
The municipality of Groningen uses your personal details in order to contact you by telephone or by 
means of written communication (mail or email) with regard to municipal services. Your personal 
details will also be used for sending you newsletters, provided you have signed up for these, and for 
recording information about the contact between you and municipal staff. 
 
How long does the municipality of Groningen keep personal details? 
 
The municipality of Groningen keeps your personal details up until two years after the municipality of 
Groningen has been informed that you are no longer the contact for a company branch. At the end of 
these two years your personal details will be anonymized. 
 
No sharing with others 
 
Your personal details are not given to third parties outside the municipality of Groningen. 
 
Checking, adjusting or deleting personal details 
 
You have the right to check, adjust or delete personal details. You are entitled to withdraw your 
granted permission or to submit a request for checking, adjusting or deleting personal details by 
means of the general contact form (in Dutch: contactformulier) of the municipality of Groningen on 
the following website  https://gemeente.groningen.nl/privacywet. Please mention the name and 
address of your company or institution when writing us. The municipality of Groningen will respond 
to your request as soon as possible but within a month at the latest. 
 

Voor de Nederlandstalige versie z.o.z. 

https://gemeente.groningen.nl/privacywet

