Privacy statement Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten
De coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) vindt uw privacy belangrijk en hecht
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de vereisten
die vermeld staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze
privacyverklaring informeert u hoe SHPV omgaat met uw persoonsgegevens.
Gegevens aangesloten partijen
Van de bij het SHPV aangesloten leden, gemeenten en providers wordt voor een afgestemde groep
van de aan hen verbonden functionarissen en medewerkers met permissie persoonsgegevens
bijgehouden.
Wij gebruiken voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, adresgegevens, het e-mailadres, het
telefoonnummer en de functieomschrijving om de taken van onze coöperatie te kunnen uitvoeren,
waaronder:
•
•
•
•

•
•

Het voeren van onze ledenadministratie, de administratie van aangesloten gemeenten en de
administratie van aangesloten providers;
Het voeren van de (factuur)administratie en de clearing en settlement parkeergelden (Kroese
Wevers);
Het organiseren van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en andere
bijeenkomsten als bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten;
Het informeren van leden, aangesloten gemeenten en providers over relevante activiteiten van
SHPV (en RDW als functioneel beheerders van het NPR), onder meer via e-mail en bijvoorbeeld
via de nieuwsbrief;
Het onderhouden van contact;
Ten behoeve van doeleinden waarover u vooraf separaat wordt geïnformeerd.

De toepasselijke wettelijke grondslagen zijn uitvoering overeenkomst, naleving wettelijke
verplichtingen en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. Wij bewaren de
persoonsinformatie zolang er sprake is van een actieve relatie.
Nieuwsbrief SHPV
Personen die zijn verbonden aan het SHPV ontvangen een nieuwsbrief van SHPV per e-mail. Ook
anderen kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief; het benodigde e-mailadres wordt alleen met
toestemming toegevoegd aan de lijst. Dit kan op ieder moment worden opgezegd. Het voor
verzending benodigde mailadres wordt bewaard totdat een opzegging is ontvangen.
Verstrekking gegevens aan andere partijen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen
dan onze ketenpartners RDW en Kroese Wevers, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn of het aan
u is medegedeeld.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, dus u kunt bepalen wat ermee
gebeurt. U kunt daarvoor contact opnemen met SHPV. Wat kunt u precies met de aan ons verstrekte
gegevens? U heeft als betrokkene het recht:
•
•
•
•
•

op inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken;
om een verzoek te doen om persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
op beperking van de u betreffende bewerking;
om bezwaar te maken tegen de verwerking;
op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken, bijvoorbeeld door
u af te melden voor een nieuwsbrief.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we verwijzen op onze
website. We raden u aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze
website(s) gebruik te maken.
Cookieverklaring
Onze site maakt gebruik van Google Analytics cookies om het sitebezoek te meten analyseren. Er is
hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De verzamelde gegevens worden
anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden op het individu. Verder wordt er geen gebruik
gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons
goed beveiligd zijn. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Onze systemen en applicaties
worden beschermd in overeenstemming met de geldende normen voor gegevensbeveiliging.
Contact
Mocht u vragen hebben over het privacybeleid of de wijze waarop SHPV omgaat met
persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met SHPV via info@shpv.nl

