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Over verkeersplein Amsterdam 

Verkeersplein Amsterdam is vanaf het schooljaar 2014 - 2015 het loket voor alle verkeerseducatie op scholen in de stad, in 

opdracht van de gemeente Amsterdam. Verkeersplein Amsterdam is een samenwerking van drie ervaren organisaties: 

Edicta, Het ABC en DTV Consultants. Gezamenlijk voeren zij een samenhangend programma voor verkeerseducatie uit, 

de Amsterdamse Verkeerslijn. Verkeersplein Amsterdam is hiervoor het aanspreekpunt voor scholen en ouders. 

 

De gemeente Amsterdam is opdrachtgever van Verkeersplein Amsterdam. De Amsterdamse Verkeerslijn wordt 

gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. 

 

Contactgegevens 

Naam:  Verkeersplein Amsterdam 

Adres:  Baarsjesweg 224 III 

1058 AA Amsterdam 

Telefoon:  020 799 00 60 

E-mail:  info@verkeerspleinamsterdam.nl  

 

 
 

Privacyverklaring 

Verkeersplein Amsterdam, gevestigd aan de Baarsjesweg 224, 1058 AA, Amsterdam is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren uw privacy en dragen er 

zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de 

persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

De persoonsgegevens die wij verwerken 

Verkeersplein Amsterdam verwerkt uw gegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt en/of doordat u gebruik 

maakt van onze diensten. Als u bij ons een aanvraag doet voor deelname aan een van onze projecten, dan verwerken wij 

ten behoeve van de aanvraag uw persoonsgegevens, te weten uw: 

● Naam; 

● Geslacht; 

● E-mailadres; 

● Telefoonnummer(s); 

● Adresgegevens. 

Website bezoekers 

Via een bezoek aan onze website www.verkeerspleinamsterdam.nl verzamelen wij: 

● Gegevens over jouw activiteiten op onze websites; 

● Uw IP-adres; 

● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het gebruik van een contact, sollicitatie of 

aanmeldformulier. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 

jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 

16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat 

er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder 

die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@verkeerspleinamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Verkeersplein Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of specifieke promotionele informatie (e-mails). Wij vragen u vooraf 

expliciet akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een aanvraagformulier invult 

op onze website; 

● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

● Voor de uitvoering van een overeenkomst; 

● Verkeersplein Amsterdam analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het 

aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. U geeft hiervoor expliciet toestemming 

wanneer u het plaatsen van cookies toestaat. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Verkeersplein Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 

gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of 

-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verkeersplein Amsterdam) tussen zit. 

 

Verkeersplein Amsterdam VR-app 

Verkeersplein Amsterdam biedt een deel van haar diensten aan door middel van een app. Door apps kunnen 

persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt 

onder deze privacyverklaring. 

 

Social Media 

Verkeersplein Amsterdam gaat via het web en social media kanalen in dialoog met leden en bezoekers van de website. 

Verkeersplein Amsterdam volgt actief het internet en social media kanalen zoals Twitter. Het kan voorkomen dat bij het 

deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Verkeersplein Amsterdam 

persoonsgegevens zal vastleggen. Deze zullen in overeenstemming met onze privacyverklaring worden verwerkt. 

Verkeersplein Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan 

onze social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Verkeersplein Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de 

gegevens te bewaren of te verwijderen. Voorbeelden zijn onder meer bij wet verplichte bewaringstermijnen in het 

desbetreffende rechtsgebied, bevelen van overheidsinstanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een 

onderzoek of gegevens die  

moeten worden bewaard in verband met een rechtszaak. Daar staat tegenover dat Verkeersplein Amsterdam onwettige 

inhoud die wij wettelijk verplicht zijn om te verwijderen ook daadwerkelijk zullen verwijderen. 

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden 

N.a.w. gegevens en e-mail adres op 
verzendlijst nieuwsbrief 

Zolang u ingeschreven blijft voor de 
nieuwsbrief. U kunt zich altijd 
afmelden via de link ‘afmelden’ onder 
in de e-mails.  

Gepersonaliseerd toezenden van de 
door u aangevraagde nieuwsbrief. 

N.a.w. gegevens en e-mail adres op 
verzendlijst specifieke promotionele 
informatie 

Zolang u ingeschreven blijft voor de 
verzendlijst van de specifieke 
promotionele informatie. U kunt zich 
altijd afmelden via de link ‘afmelden’ 
onder in de e-mails. 

Gepersonaliseerd toezenden van de 
door u aangevraagde promotionele 
informatie. Aanbieden van relevante 
vervolginformatie. 
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Curriculum Vitae Tot einde sollicitatieprocedure van de 
functie waarop u heeft gesolliciteerd. 

Beoordelen geschiktheid voor de 
functie waarop u heeft gesolliciteerd 
en u kunnen informeren over (het 
verloop van) de sollicitatieprocedure. 

Naam, geslacht, e-mailadres, 
telefoonnummer(s) en adresgegevens 

Tot einde einde deelname aan een van 
onze projecten. 

Voor het kunnen uitvoeren van één of 

meerder onderwijsprojecten. 

 

Delen met anderen 

Verkeersplein Amsterdam verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 

van een overeenkomst. Verkeersplein Amsterdam maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van 

persoonsgegevens. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verkeersplein Amsterdam 

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uitsluitend indien Verkeersplein Amsterdam hiertoe wettelijk verplicht is, 

worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 

Persoonsgegevens kunnen deels opgeslagen worden op servers buiten de Europese Unie, te weten de Verenigde Staten. 

Het gaat om servers van clouddienstverleners: 

● Google 

● Dropbox 

Al deze partijen zijn gecertificeerd onder het verdrag EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).  

 

 

Cookies 

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden 

bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek 

teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te 

vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden 

aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd. 

 

Google Analytics 

Verkeersplein Amsterdam kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door 

Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Verkeersplein Amsterdam te helpen analyseren hoe 

gebruikers  onze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met 

inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 

gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en 

om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteiten en internet gebruik. Google mag deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 

informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google 

beschikt. U kunt het gebruik van cookies ook weigeren. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming 

voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Verkeersplein Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw 

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door Verkeersplein Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 

u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

https://www.privacyshield.gov/list
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U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

info@verkeerspleinamsterdam.nl. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met 

het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We 

reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Verkeersplein Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
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