HOLLAND RIJNLAND
PRIVACY VERKLARING
Inleiding
LEADER Holland Rijnland neemt u privacy zeer serieus en zal informatie over u (de
betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy verklaring leggen
wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dit doen
Daarnaast kun je in deze privacy verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze
verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze privacy verklaring aandachtig
door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wie en wat is LEADER Holland Rijnland?
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal
bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. LEADER maakt
onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).
Basis voor het LEADER programma wordt gevormd door de Lokale Ontwikkelingsstrategie
(LOS).
Bij Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 10
november 2015 is de LOS goedgekeurd en is tevens de Lokale Actie Groep (LAG) ingesteld.
De LAG functioneert als adviescommissie van Gedeputeerde Staten en kent geen eigen
rechtspersoonlijkheid. De LAG wordt wettelijke vertegenwoordigt door het
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
De LAG is conform genoemd Instellingsbesluit en de Europese Verordening (EU) Nr.
1303/2013 van 17 december 2013 bevoegd om ingediende subsidieaanvragen te
beoordelen, te selecteren en de steunbedragen vast te stellen. Tweemaal per jaar, tot en
met het jaar 2020, wordt in het kader van het LEADER programma Holland Rijnland een
openstelling uitgeschreven waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.
Openstellingsbesluiten en de daarin opgenomen voorwaarden voor het opstellen en
indienen van een subsidieaanvraag wordt door Gedeputeerde Staten openbaar gepubliceerd
in het Provinciale blad uiterlijk een dag voor de start van de openstelling.
Welke gegevens verzamelt LEADER Holland Rijnland en met welk doel?
Website
Doeleinde:
informatie verstrekken over LEADER programma en aanvragen van subsidies
Gegevensverzameling:
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analyse van website statistieken (Google Analytics) ten behoeve van verbetering van
de informatievoorziening: aantallen bezoekers, paginaweergaven, via zoekmachines,
locaties, meest bezochte pagina’s, verkeer (direct, organisch, verwijzing).
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: tot en met uiterlijk 31 december 2028
Nieuwsbrief
Doeleinde:
informatie verstrekken over LEADER programma
Gegevensverzameling:
Mailinglijst (Mailchimp), statistieken (Mailchimp Reports): open rate, click rate,
tijdstip van openen en klikken, aantal geopende pagina’s en kliks per abonnee, locatie
(land)
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: tot en met uiterlijk 31 december 2028
CRM
Doeleinde:
informatie verstrekken over LEADER programma en aanvragen van subsidies
Gegevensverzameling:
Database met gegevens van personen en organisaties die relevant zijn of geacht
worden te zijn voor een adequate uitvoering van het LEADER programma Holland
Rijnland. De database bevat de volgende gegevens: organisatie,
voornaam/voorletters, achternaam, functie binnen de organisatie, bezoekadres
werk, postadres werk, telefoonnummers werk, e-mail adres werk, website oganisatie.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: tot en met uiterlijk 31 december 2028
Projecten
Doeleinde:
Begeleiden en beoordelen van personen, organisaties en bedrijven die een
subsidieaanvraag voorbereiden, indienen en/of uitvoeren.
Gegevensverzameling:
• Voorbereiding van de aanvraag: schriftelijke basisgegevens op basis van het
Formulier Projectidee en registratie van overleggen met de aanvrager
• Beoordeling van de aanvraag: alle documenten behorende bij aanvragen die
via het betreffende web portaal tijdens een openstelling door de aanvraag zijn
ingediend en die door de provincie Zuid-Holland ontvankelijk zijn verklaard.
Uitvoering van de aanvraag: opvragen van voortgangsrapportages op basis
van een format. Verder en uitsluitend op verzoek van de aanvrager wordt
ondersteuning geboden bij het voorbereiden van verzoeken om een
Termijnbetaling: de aanvrager bepaalt welke informatie op welke wijze aan
LEADER Holland Rijnland ter inzage wordt gegeven.
• Afronding van de aanvraag
Met de subsidieaanvragers worden afzonderlijke afspraken gemaakt over welke
informatie over de aanvraag op welke wijze in de openbaarheid wordt gebracht.
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Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: tot en met uiterlijk 31 december 2028
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen uw gegevens, uitsluitend omdat u ze aan ons heeft verstrekt met uitzondering
van de gegevens die u verstrekt in het kader van het indienen van een subsidieaanvraag.
Deze wordt aan ons verstrekt door de Provincie Zuid-Holland.
Hoe worden gegevens beveiligd?
Website
De website https://www.leader-hollandrijnland.nl is beveiligd met een SSL certificaat, type
Comodo EV. Door links van het webadres op het slotje te klikken en daarna op ‘meer
informatie’ kunt u zien welke gegevens wij van u bijhouden en kunt u deze instellingen ook
direct aanpassen.
Met de hosting provider, iXl Hosting is een verwerkingsovereenkomst gesloten.
Nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Mailchimp. Hiermee is een
verwerkersovereenkomst afgesloten.
CRM
De database met uw persoonsgegevens wordt bewaard in een beveiligde Cloud omgeving, te
weten Dropbox met tweetrapsverificatie. Met Dropbox is een verwerkersovereenkomst
afgesloten.
Projecten
• Alle projectgegevens worden bewaard in een beveiligde Cloud omgeving, te weten
Dropbox met tweetrapsverificatie. Met Dropbox is een verwerkersovereenkomst
afgesloten.
• Alle leden van de Lokale Actie Groep alsmede de secretaris van de Lokale Actie Groep,
ondertekenen een Geheimhoudingsverklaring met betrekking tot alle documenten die
horen bij subsidieaanvragen die in een openstelling zijn ingediend
Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal
rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage:
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. U kunt via ons contactformulier een
verzoek tot inzage indienen.
Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar
aanleiding van een inzageverzoek, kunt u hiertoe een verzoek doen bij LEADER Holland
Rijnland. U kunt verzoeken dat LEADER Holland Rijnland uw gegevens wijzigt, verbetert
aanvult, verwijdert of afschermt.
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Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden die samenhangen met het juridische kader dat aan
het LEADER Holland Rijnland programma ten grondslag ligt, het recht om LEADER Holland
Rijnland te verzoeken de verwerking van uw (persoons)gegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigde belang’ van LEADER
Holland Rijnland of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die
verwerking.
Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw (persoons)gegevens van LEADER Holland Rijnland te verkrijgen. LEADER
Holland Rijnland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland
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