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Privacyverklaring van VNG International 

 

VNG International is de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG).  

 

VNG International richt zich op het versterkten van lokaal bestuur in landen in ontwikkeling en 

landen in transitie. Lokale overheden spelen een cruciale rol in het voorzien de basisbehoeften, 

zoals: water, afvalverwerking, wonen en zorg. Lokale overheden hebben een diepgaande invloed 

op gebieden, zoals veiligheid, voedselzekerheid, regelgeving en vrouwenrechten. Onze projecten 

dragen op een duurzame manier bij aan een betere toekomst voor mensen, gemeenschappen en 

landen. 

 

Om ons werk goed te doen is het voor de VNG International vaak noodzakelijk om 

persoonsgegevens te verwerken van partnerorganisaties, beneficiaries, experts en anderen binnen 

en buiten de EU. Het mogen gebruiken van deze gegevens vloeit voort uit deze noodzaak. De 

belangen van onze contacten, waaronder het waarborgen van de privacyrechten van betrokkenen, 

staan daarbij centraal, conform de Algemene verordening gegevensbescherming.  

 

Uitgangspunten 

VNG International draagt zorg voor een rechtmatige, behoorlijke, transparante en veilige omgang 

met persoonsgegevens en respecteert ieders privacy.  

 

VNG International  verwerkt persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigde doelen. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een 

rechtmatige grondslag (toestemming, uitvoering van een overeenkomst, of noodzakelijk voor de 

behartiging van gerechtvaardigde belangen van de VNG) verwerkt.  

 

VNG International verwerkt uitsluitend  die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het 

doel waarvoor zij worden verwerkt. 

 

Integriteit, vertrouwelijkheid en beveiliging 

VNG International gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo 

worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die een vertrouwelijkheidsverklaring 

hebben getekend en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt VNG 

International voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere 

ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Klik hier voor onze Code of 

Conduct. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er 

aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contract op met privacyofficer.vngi@vng.nl  

 

Delen met derden 

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden zolang het verenigbaar is met het doel 

waarvoor de gegevens zijn verzameld en betrokkenen daar vooraf over worden geïnformeerd.  
 

http://www.vng-international.nl/
https://www.vng-international.nl/sites/default/files/2018.09%20%20The%20values%20and%20policies%20of%20VNG%20International.pdf
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Als het delen met derden niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, dan is toestemming 

vereist van betrokkene voordat gegevens met derden mogen worden gedeeld. Deze toestemming 

kan altijd weer worden ingetrokken. 

 

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens 

zijn verzameld te realiseren. 

 

Wie is verantwoordelijk  

De Directie van VNG International is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen 

VNG International (ook wel genoemd: de verwerkingsverantwoordelijke). U kunt, indien u vragen, 

verzoeken of klachten heeft over privacy, de Directie hiervoor schriftelijk  benaderen door 

tussenkomst van de Functionaris gegevensbescherming van de VNG.  

 

U kunt deze functionaris bereiken via privacy.officer@vng.nl. 

 

Welke gegevens 

VNG International verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het 

kunnen verrichten van haar werkzaamheden. Dit kunnen zijn persoonsgegevens over: 

 

• uw identiteit (volledige naam, geslacht, geboortejaar) 

• contactgegevens (adres, telefoonnummer, email-adres, IP-adres) 

• CV 

• Paspoortscan 

 

De VNG verwerkt persoonsgegevens voor: 

 

• Acquisitie  

• Het uitvoeren van projecten 

• Het versturen nieuwsbrieven  

• Het versturen van uitnodigingen en informatie 

 
 

Verwerkingsregister 

De VNG heeft een register waarin haar verwerkingen worden geregistreerd. Hierin vindt u 

informatie over:  

 

• wie (identiteit en contactgegevens) voor welke gegevensverwerking verantwoordelijk is  

• wat het doel en de rechtsgrond is van de verwerking; 

• de categorieën (gewone en bijzondere) van persoonsgegevens (en van ontvangers van de 

persoonsgegevens?); 

• de persoonsgegevens die doorgegeven worden buiten de EU en op welke juridische grond. 
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Rechten van betrokkene 

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek 

tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacyofficer.vngi@vng.nl, dan wel door een brief 

te sturen naar VNG International, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, t.a.v. de Privacy Officer.  

U kunt ons ook telefonisch bereiken op +31 70 373 84 01. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk, 

maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek te reageren. 

 

Cookies 

VNG International gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 

smartphone. De cookies die VNG International gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische 

werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 

en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content 

kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat 

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 

de instellingen van de browser verwijderen. 

 

Klacht indienen over privacy/het omgaan met uw persoonsgegevens  

Indien u meent dat er niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u contact 

opnemen met:  

a. de Privacy Officer van VNG International: privacyofficer.vngi@vng.nl  

b. de Functionaris Gegevensbescherming van de VNG: privacy.officer@vng.nl  

c. de Autoriteit persoonsgegevens op telefoonnummer 0900 - 2001 201. 

 

Wijzigingen 

VNG International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

statement. Wij zullen u hierover informeren middels een nieuwsbericht op onze website en twitter. 
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