Privacy statement ikwileenebike.nl
Wat is ikwileenebike.nl?
Ikwileenebike.nl is een project van Goedopweg. In Goedopweg werken de
provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het
Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de werkgevers in de regio (verenigd in
de U15) samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio
Midden-Nederland.
In dit project worden e-bike roadshows, een e-bike proef en een
beloningsregeling in de vorm van een aanschafpremie aangeboden. De
uitvoeringsorganisatie is De Boom en het Meer B.V. in samenwerking met
rij2op5.
Het project start op 21 augustus 2017 en duurt naar verwachting (inclusief
effectmeting) tot eind maart 2018. Deelname aan het project is geheel vrijwillig.
Waarom dit privacy statement?
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als
onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. We voldoen hierbij
aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Op deze pagina laten we je
weten welke gegevens we verzamelen als je deelneemt aan een van de
onderdelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw
gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
In het kader van ikwileenebike.nl verzamelt, beheert en verwerkt de
uitvoeringsorganisatie persoonsgegevens voor het werven van deelnemers aan
een van de onderdelen van ikwileenebike.nl en het rapporteren over de
resultaten.
Hoe komen jullie aan mijn persoonsgegevens?
Wanneer je je aanmeldt, vragen we je om je persoonsgegevens te verstrekken.
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we
die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die
voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je
vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Door je als deelnemer in
te schrijven voor een of meer onderdelen van ikwileenebike.nl ga je akkoord
met het opslaan en gebruiken van je persoonsgegevens.
Welke gegevens verzamelen jullie en waarom?
Wanneer je deelneemt aan ikwileenebike.nl verwerken we de volgende
gegevens van je:
• contactgegevens zoals naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en
emailadres
• contactgegevens van je werkgever
• gegevens over je huidige reisgedrag

De contactgegevens gebruiken we voor de informatie-uitwisseling tijdens je
deelname aan ikwileenebike.nl en om in contact te blijven met je tijdens en na
de actieperiode.
De contactgegevens van je werkgever gebruiken we om te controleren of je aan
de voorwaarden voldoet om deel te kunnen nemen.
Ten behoeve van de effectmeting worden je gegevens geanonimiseerd verwerkt
in een rapportage aan de opdrachtgever, de Provincie Utrecht.
Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?
Je persoonsgegevens worden binnen de uitvoeringsorganisatie verstrekt aan en
gebruikt door projectleden betrokken bij de uitvoering van dit project.
Je persoonsgegevens worden niet aan andere derden dan hierboven genoemd
verstrekt, tenzij je daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting
is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde
autoriteiten.
Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?
De databases met je persoonsgegevens hebben beveiligingsvoorzieningen die
ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder
toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot
je gegevens. De databases en de website worden in overeenstemming met de
Wbp afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige
wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan.
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Persoonsgegevens van deelnemers worden tot maximaal 12 maanden na het
einde van de effectmeting bewaard, behoudens je expliciete toestemming om de
persoonsgegevens langer te mogen bewaren.
Geanonimiseerde gegevens die worden gebruikt voor de eindrapportage aan
Provincie Utrecht worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden.
Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon.
Vragen en meer informatie
Vragen over ikwileenebike.nl die gerelateerd zijn aan de Wet bescherming
persoonsgegevens, kun je stellen aan de uitvoeringsorganisatie via
info@ikwileenebike.nl.
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