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Doeleinden en grondslagen gebruik persoonsgegevens 

1Almere gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor beantwoording van e-mails. Het 
invoeren van persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres is alleen mogelijk via 
contactformulieren op de website. De gegevens worden vastgelegd in het CMS-systeem van 
de website.  

1Almere biedt gebruikers ook de mogelijkheid om te reageren op artikelen. Hierbij worden 
namen en e-mailadressen van reagerende bezoekers vastgelegd. Slechts de ingevoerde 
naam is zichtbaar op de website. Zowel de naam als het e-mailadres wordt vastgelegd in het 
CMS-systeem van de website. 

1Almere analyseert het aantal bezoekers op de website. IP-adressen zijn zichtbaar via de 
statistieksoftware. Deze IP-adressen blijven voor slechts 7 dagen bewaard.  

1Almere gaat vertrouwelijk met alle persoonsgegevens om. Dit betekent dat de 

persoonsgegevens slechts gebruikt worden om een service te kunnen aanbieden (bijv. zodat 

u antwoord per mail van ons ontvangt). De gebruikt de gegevens niet voor andere 

doeleinden en verkoopt deze ook niet door. 

Gebruik van cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties 

te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te 

analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor 

social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met 

andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw 

gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft 

gebruiken. Op onze website staat vermeld welke cookies we op dit moment gebruiken. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om 

gebruikerservaringen efficiënter te maken. 

 

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor 

het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. 

 

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden 

geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. 
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Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of 

intrekken. 

Nieuwsbrief 

1Almere verzendt per kwartaal een nieuwsbrief. De ontvangers hebben hiervoor expliciet 

toestemming gegeven. De naam en mailadressen van de ontvangers zijn daarom bekend bij 

de organisatie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@1almere.nl. Afmelden van de 

nieuwsbrief kan eveneens via dezelfde website. De naam en e-mailadressen van ontvangers 

worden bij een afmelding verwijderd uit ons mailsysteem. 

Rechten van betrokkenen 

Gebruikers van de website (1almere.nl) hebben het recht om hun persoonsgegevens in te 

zien. Correctie of verwijdering van persoonsgegevens behoort tot de mogelijkheid.  

Het verwijderen van persoonsgegevens kan via info@1almere.nl. U krijgt dan op werkdagen 

binnen 24 uur antwoord. Vermeld duidelijk welke gegevens u wilt laten corrigeren of 

verwijderen. Zonder duidelijkheid kunnen wij u niet helpen. 

Bij eventuele klachten kunt u terecht bij het 1Almere Infoteam via info@1almere.nl. U krijgt 

dan op werkdagen binnen 24 uur antwoord. 

1Almere maakt geen gebruik van derden voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Beveiliging 

Al uw persoonsgegevens en IP-adressen worden achter een beveiliging opgeslagen. De 

website maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding (SSL) Geverifieerd door Let’s 

Encrypt. De database van zowel de statistieken als het CMS-systeem worden eveneens 

beveiligd door SSL.  

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens via contactformulieren of reactieformulieren op de website worden voor 
onbepaalde tijd bewaard. Uiteraard is het, zoals eerder aangegeven, mogelijk om deze 
gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar 
info@1almere.nl. Vermeld duidelijk welke gegevens u wilt laten corrigeren of verwijderen. 
Zonder duidelijkheid kunnen wij u niet helpen. 
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