Over deze website
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rijswijk.
Er wordt uiterste zorg besteedt aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken
en houden van de inhoud van deze website. Komt u toch iets tegen dat niet juist is of verouderd, dan
stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de
website.
Persoonsgegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u meer
weten, kijk dan op de pagina Privacy van de gemeente Rijswijk.
Beveiliging
De gemeente Rijswijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en
andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn,
conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons
informatiebeveiligingsbeleid.
Responsible Disclosure
De gemeente Rijswijk vindt de beveiliging van ICT erg belangrĳk. Vindt u een zwakke plek in een
systeem? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.
Cookies
De gemeente Rijswijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken 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.
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
•
•

Consumentenbond: “Privacy op internet”(externe link)
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising"(externe link)

Links naar andere websites
Op www.huisvandestadrijswijk.nl vindt u links naar websites van of services van derden. De
gemeente Rijswijk is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze
derden.
Meer informatie over hoe de gemeente Rijswijk omgaat met uw persoonsgegevens, vindt u in
het privacybeleid van de gemeente Rijswijk.
Voor algemene informatie over privacy kunt u terecht op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens(externe link). Op de website van Alert Online(externe link) kunt u tips vinden wat
u zelf kunt doen om online uw gegevens te beschermen.

