Privacyverklaring gebruik WWZapp van de gemeente Duiven
Door het installeren van de WWZapp installeert u de BAZapp van het bedrijf MoGuide B.V. en gaat u er mee
akkoord om gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig door te lezen voor de
installatie en/of acceptatie van de algemene voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, installeer
of gebruik de WWZapp dan niet.
Via de WWZapp van de gemeente Duiven kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
worden verwerkt. Gemeente Duiven acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Gemeente Duiven is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de
wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens
zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in
het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt
om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
naam – adres - postcode – woonplaats – e-mailadres.
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u
gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze
niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de
overeenkomst of om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Privacyverklaring WWZapp vs1

Pagina 1 van 3

Gegevens die u deelt:
Op de WWZapp hebben gebruikers de mogelijkheid om gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor
deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u in de WWZapp ook in staat
wordt gesteld om direct in contact te komen met een vrager of aanbieder van diensten of producten, raden wij
u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt.
U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via de WWZapp en daardoor kunnen wij de
privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
beperken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Gemeente Duiven, het loket WWZ, op werkdagen tussen 8.30 – 12.30 uur, 0900 – 279 11 11 of
mail naar: wwzapp@duiven.nl.
Deze voorwaarden zijn ook te vinden op www.wwzapp.nl
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt (technische
cookies) en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (functionele cookies). Hiermee optimaliseren wij
onze website.
Intellectuele eigendom
Alle ontwerpen en informatie in deze applicatie zijn eigendom van MoGuide B.V. Alle handelsmerken,
auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook zijn samen
met de onderliggende softwarecode rechtstreeks eigendom van MoGuide B.V. of haar licentiegevers.
MoGuide B.V. verleent u hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije en herroepbare licentie om de
WWZapp in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken voor persoonlijk gebruik.
Alle informatie, documenten of ander materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op deze applicatie is zonder
enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid van de garanties.
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Aansprakelijkheid
In geen geval zal gemeente Duiven en of MoGuide B.V. aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, of
gevolgschade van welke aard dan ook die uit uw gebruik of toegang tot de applicatie voortvloeien, hetzij op
basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.
Gemeente duiven en MoGuide B.V. zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade of wijzigingen aan uw
apparatuur waaronder maar niet beperkt tot computerapparatuur, handheld of mobiele telefoons als gevolg
van de installatie of door het gebruik van de applicatie.
Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en voor alle duidelijkheid, wijst gemeente Duiven en MoGuide
B.V. hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de applicatie af. De applicatie en software worden
geleverd zoals ‘’deze zijn’’ en ‘’zoals beschikbaar’’, zonder enige vorm van garantie.
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