
Privacyverklaring 
Regio Achterhoek voert de regie op de algehele samenwerking en zorgt ervoor dat de Achterhoek 
Agenda2030 en uitvoeringsplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Zij regisseert de thematafels,  
adviseert Achterhoek Board en het Bestuur en bereidt de vergaderingen van de Achterhoek Raad 
voor. Daarnaast verzorgt zij de communicatie en de lobby en verleent zij subsidies. 
 
Regio Achterhoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in 
deze privacyverklaring. Regio Achterhoek respecteert de privacy van jou als (website)bezoeker, 
subsidie en financieringsaanvrager, ambassadeur, samenwerkingspartner of dienstverlener.  
 
Zij vindt een goede omgang met persoonsgegevens dan ook van groot belang en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die je eventueel verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met 
geldende wetgeving wordt behandeld. 
 
Dit doet zij onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk 
inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt. 
Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. De manier 
waarop en de mate waarin persoonsgegevens worden verwerkt, staan dan ook in verhouding tot het 
te dienen doel. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, 
wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen 
niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet 
langer dan noodzakelijk worden bewaard. 
 
Regio Achterhoek draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te 
voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn 
afgestemd op het risico van de verwerking.  
 
Regio Achterhoek 
Raadhuisstraat 25 
7001 EX Doetinchem 
Kamer van Koophandelnummer: 09216186  
 
Contactpersoon: Wilma Stortelder 
Telefoonnummer: 06 38 06 65 15 
Emailadres: w.stortelder@8rhk.nl 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
 
Website, nieuwsbrieven, e-mail en social media 
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte 
internetbrowser door de bezoeker achtergelaten. Dit is noodzakelijk voor de werking van de website 
en zal worden gebruikt om internetcriminaliteit tegen te gaan en zo de website bereikbaar en veilig te 
houden, dit is een gerechtvaardigd belang. 
 
Op de website is het mogelijk om je op te geven voor diverse nieuwsbrieven. Regio Achterhoek vraagt 
hiervoor een voor- en achternaam en emailadres. Dit emailadres wordt enkel gebruikt om aan jou de 
nieuwsbrieven toe te sturen. Door het invullen van dit emailadres geef jij hiervoor expliciete 
toestemming.  
Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink aan waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor 
ontvangst van de nieuwsbrief. 



Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die je actief aan Regio Achterhoek per email verstrekt 
(Hierbij kun je denken aan naam, telefoonnummer en emailadres of andere persoonsgegevens die je 
aan ons toestuurt). Hiermee verleen je expliciete toestemming om contact op te nemen of wellicht 
uitvoering te geven aan afspraken die met elkaar zijn gemaakt of een overeenkomst die is gesloten. 

Je kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op sociale media. Jouw profiel is zichtbaar indien je 
aan ons een bericht toezendt, ons volgt, reageert, iets leuk vindt of deelt. Afhankelijk van jouw 
instellingen en het sociale media platform is bepaald wat er wel of niet zichtbaar is. Hierop kan Regio 
Achterhoek geen invloed uitoefenen. 

Subsidieaanvraag 
Het is mogelijk om als rechtspersoon of overheidsinstantie een subsidieaanvraag te doen. Regio 
Achterhoek werft subsidies bij bijvoorbeeld de provincie, het Rijk of Europa en verstrekt deze aan 
rechtspersonen. 
Om een subsidie aanvraag te beoordelen heeft Regio Achterhoek de volgende gegevens nodig:  

Gegevens van de aanvrager:  
Organisatie, naam en functie, bankrekeningnummer en tenaamstelling en handtekening; 
Naam projectleider en naam, emailadres en telefoonnummer contactpersoon; 
Toelichting op de subsidie aanvraag inclusief financiële onderbouwing 
Afhankelijk van het soort subsidieaanvragen kunnen uit financiële overzichten ook persoonsgegevens 
worden opgemaakt. In de financiële overzichten kunnen urenstaten zichtbaar zijn, evenals namen, 
functies en handtekeningen. Daarnaast kunnen er vragen worden gesteld over andere betrokken 
organisaties en/of personen financieringsbijdragen, btw-verrekening, cofinanciering, staatsteun en 
eerdere ontvangst publieke middelen. 
 
Als een subsidie wordt verstrekt gebeurt dit door middel van een beschikking aan de aanvrager. 

Voorfinancieringsfonds 
In bepaalde gevallen bestaat er de mogelijkheid tot voorfinanciering. Hierbij is een 
leningsovereenkomst gemoeid waarin persoonsgegevens zijn opgenomen. Denk hierbij aan 
organisatiegegevens, naam, emailadres en telefoonnummer contactpersoon, handtekening, 
bankrekeningnummer en tenaamstelling. 

Evenementen 
Er worden door Regio Achterhoek verschillende evenementen georganiseerd. Om het netwerk van 
Regio Achterhoek en andere geïnteresseerden hiervan op de hoogte te brengen, wordt het bestaande 
netwerk met een save the date aangeschreven, bijvoorbeeld via de nieuwsbrieven of als lid van een 
gremium. Evenementen die openbaar toegankelijk zijn worden ook aangekondigd via sociaal media en 
de website. Soms wordt er een advertentie in de krant gezet om geïnteresseerden op de hoogte te 
brengen. 

Regio Achterhoek vraagt je vaak om je vooraf aan te melden voor een evenement. Dan kan worden 
gevraagd om een organisatienaam, jouw naam en emailadres. Afhankelijk van het evenement kan er 
ook worden gevraagd naar woonplaats, functie dan wel leeftijd om je bijvoorbeeld in een juiste groep 
op een evenement in te delen. Door je op te geven voor het evenement geef je expliciete 
toestemming om deze persoonsgegevens te laten verwerken door Regio Achterhoek. Deze informatie 
wordt gevraagd om je op de hoogte te houden van het evenement en informatie te verschaffen over 
eventuele wijzigingen. Mocht Regio Achterhoek jou op willen nemen in de mailing voor de nieuwsbrief 
Achterhoek Ambassadeurs, dan zal zij daar aparte expliciete toestemming voor vragen. 



Op evenementen kan het voorkomen dat er sprake is van het opnemen en later plaatsen van 
beeldmateriaal. Hiervoor zal dan door de bezoeker toestemming worden gegeven, tenzij er sprake is 
van een gerechtvaardigd belang.  

Achterhoek Ambassadeurs 
Ruim 250 mensen zijn Achterhoek ambassadeur. Ze nemen als bestuurder, ondernemer of in een 
ander functie deel aan de Achterhoek Raad, – Board of Thematafels of anderzins.  
 
Achterhoek Board 
De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking.  
De Board laat zich op inhoud voeden door de zes thematafels, stuurt waar nodig bij en legt 
verantwoording af aan de Achterhoek Raad. 
De Board is aanspreekpunt voor de leden van de thematafels en schakelt voortdurend tussen hen en 
de Achterhoek Raad. De Achterhoek Board adviseert over de ingediende subsidieaanvragen. De 
vergaderingen van de Achterhoek Board zijn niet openbaar.  
 
De Board bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en overheden) uit de Achterhoek en de gedeputeerde van de provincie Gelderland en 
staan met naam, functie en foto op de website vernoemd. Publicatie van naam en functie is 
noodzakelijk voor de uitoefening van de werkzaamheden. Het eventueel maken en publiceren van 
foto’s is gebaseerd op expliciete toestemming.  
 
In stukken van of namens de Board kunnen namen, functies, emailadressen, telefoonnummers of 
handtekening van Boardleden staan vermeld.  Hierbij kun je denken aan notulen van verslagen of 
officiële documenten. De verwerking is gebaseerd op wettelijke verplichtingen, de uitoefening van de 
werkzaamheden, dan wel het gerechtvaardigd belang om vergaderingen schriftelijk vast te leggen 
omdat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van taken van de Board en transparantie waarmee zij 
dat doet.  
 
Achterhoek Raad 
De Achterhoek Raad bestaat uit circa 50 Raadsleden uit de zeven aangesloten gemeenten. Iedere 
raadsfractie kan één lid afvaardigen naar de Achterhoek Raad. De Raad bespreekt  
de grote lijnen van de regionale samenwerking en bepaalt de globale koers voor de Achterhoek. 
 
De raadsleden van de Achterhoek Raad staan met foto, naam, politieke partij en emailadres 
gepubliceerd op de website van Regio Achterhoek. Dit behoort bij de uitoefening van de 
werkzaamheden. Het eventueel maken en publiceren van foto’s is op expliciete toestemming 
gebaseerd. 
 
In stukken kunnen een naam, gemeente, politieke partij emailadres, telefoonnummer of handtekening 
van de raadsleden staan vermeld.  Bijvoorbeeld bij het indienen van moties of amendementen. 
Daarnaast staan namen vermeld in de notulen van de verslagen en is een livestream te zien van de 
raadsvergaderingen. De verwerking is gebaseerd op wettelijke verplichtingen, de uitoefening van de 
werkzaamheden, dan wel het gerechtvaardigd belang om vergaderingen schriftelijk vast te leggen 
omdat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van taken van de raad en transparantie waarmee zij dat 
doet.  
 
Thematafels 
Aan bestuurlijke thematafels werkt Regio Achterhoek samen aan diverse inhoudelijke thema’s. Doel is 
de Achterhoek sterker, slimmer, mooier, leefbaarder, beter bereikbaar en gezonder te maken.  
 



Op de website van Regio Achterhoek staan foto’s geplaatst van de deelnemers van de betreffende 
thematafels. Het eventueel maken en publiceren hiervan is gebaseerd op expliciete toestemming. De 
thematafels zijn betrokken bij het beoordelen van een subsidie/projectaanvraag. 
De vergaderingen van de thematafels zijn niet openbaar. 
In stukken kunnen namen, organisatiegegevens, emailadressen, telefoonnummers dan wel 
handtekeningen van leden staan vermeld.  
Hierbij kun je denken aan notulen van verslagen of officiële documenten. De verwerking is gebaseerd 
op wettelijke verplichtingen, de uitoefening van de werkzaamheden, dan wel het gerechtvaardigd 
belang om vergaderingen schriftelijk vast te leggen omdat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van 
taken van de tafel en transparantie waarmee zij dat doet.  
 
Algemeen en dagelijks bestuur 
Regio Achterhoek heeft een algemeen bestuur (AB) bestaande uit de zeven burgemeesters van de 
deelnemende gemeenten. Het AB kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit drie 
leden, de voorzitter inbegrepen. 
Het AB is het formele bestuursorgaan in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 
vervult de rol van werkgever van de organisatie Regio Achterhoek. 
 
Op de website zijn het AB en DB vermeld met naam, functie en foto. 
 
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De agenda wordt gepubliceerd op de 
website. De onderliggende stukken kunnen opgevraagd worden. 
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 
 
In stukken kunnen namen, organisatiegegevens, emailadressen, telefoonnummers dan wel 
handtekeningen van leden staan vermeld.  
Hierbij kun je denken aan notulen van verslagen of officiële documenten. De verwerking is gebaseerd 
op wettelijke verplichtingen, de uitoefening van de werkzaamheden, dan wel het gerechtvaardigd 
belang om vergaderingen schriftelijk vast te leggen omdat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van 
taken van het algemeen en dagelijks bestuur en transparantie waarmee zij dat doet.  
 
Samenwerkingspartners  
Regio Achterhoek heeft van haar samenwerkingspartners organisatiegegevens en naam, email en 
telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig 
verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of door de uitvoering van een 
samenwerkingsovereenkomst.  
Regio Achterhoek kan gegevens op de website van een bedrijf of organisatie gebruiken om contact op 
te nemen. Regio Achterhoek zal indien zij geen toestemming heeft niet vragen naar een specifiek 
persoon, maar bijvoorbeeld naar een betreffende afdeling die op de website staat vermeld. 
 
Deze gegevens worden gebruikt voor vragen of om hen te informeren over zaken aangaande het 
werkgebied. 

Dienstverleners 
Regio Achterhoek heeft ook contact met dienstverleners. Zij heeft van deze dienstverleners de 
organisatiegegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze 
persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de 
uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten. 

Om facturen te voldoen aan de dienstverlener verstrekt zij aan Regio Achterhoek een factuur met 
daarop de organisatiegegevens, KvK-nummer (indien nodig), BTW-nummer, bankrekeningnummer en 
tenaamstelling, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan. 



Doeleinden verwerking 
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 
- om met je in contact te kunnen treden; 
- het beantwoorden van vragen; 
- behandelen van subsidieaanvragen of aanvraag voorfinancieringsfonds; 
- organiseren van evenementen; 
-  Realiseren van de Visie 2030; 
- het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit een samenwerking met 
samenwerkingspartners; 
- het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met 
dienstverleners; 
- om een ieder zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn; 
- het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen; 
- het afhandelen van betalingen en versturen van facturen; 
- het versturen van nieuwsbrieven; 
- het eventueel maken en publiceren van beeldmateriaal; 
- het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Regio Achterhoek; 
- het voldoen aan eventuele andere wettelijke verplichtingen. 
 
Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover 
daarvoor expliciet toestemming verleend.  
 
Je dient er bewust van te zijn dat Regio Achterhoek zonder contactgegevens bijvoorbeeld niet met jou 
in contact kan treden. Tevens kan zij zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld 
een subsidieaanvraag of aanvraag voor het voorfinancieringsfonds geen juiste uitvoering geven aan 
haar taken. 
 
Rechten van betrokken 
Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, de 
verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Regio Achterhoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je in bepaalde 
gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens over te dragen naar een door jou 
genoemde organisatie of overdraagbaar te maken. 
 
Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Regio 
Achterhoek hieraan gehouden. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming, beperking van de verwerking of 
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@8rhk.nl. Mocht je hierover 
vragen hebben dan kun je ook contact opnemen met het secretariaat door te bellen met 0314321210. 
Regio Achterhoek reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.  
 
Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je natuurlijk ook 
contact opnemen met Regio Achterhoek.  
Regio Achterhoek vindt het belangrijk om samen met jou tot een oplossing te komen. Ook kun je 
terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) 
 
Bewaren van persoonsgegevens 

mailto:info@8rhk.nl


Regio Achterhoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dit geldt ook voor persoonsgegevens in  e-
mails.  
 
Het IP-adres, browser en besturingssysteem zullen ter beveiliging en werking van de website  
maximaal 2 maanden worden bewaard. 
 
Wanneer jij je uitschrijft voor de Achterhoek Ambassadeurs nieuwsbrief zullen jouw 
persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk binnen 30 dagen na uitschrijving uit het 
systeem worden verwijderd. Je zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen.  

Ten aanzien van social media: een bericht toezenden, Regio Achterhoek volgen, reageren, iets leuk 
vinden of delen, zul je zelf de acties moeten verwijderen. Bovendien is het afhankelijk van jouw 
instellingen en het sociale media platform wat er wel of niet zichtbaar is voor anderen. Hierop kan 
Regio Achterhoek geen invloed uitoefenen. 

Beeldmateriaal is, afgezien van de livestreams van vergaderingen (uitoefening 
werkzaamheden/wettelijke verplichting/gerechtvaardigd belang), gebaseerd op expliciete 
toestemming of een gerechtvaardigd belang. Als iets is gebaseerd op toestemming dan is het mogelijk 
deze toestemming weer in te trekken. Beeldmateriaal wordt, met uitzondering van groepsfoto’s en 
filmpjes, verwijderd indien een de betreffende ambassadeur stopt met de functie. 

Regio Achterhoek is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo 
bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Regio Achterhoek zoals een grootboek, 
de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben 
op de bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, betalingen, 
facturen en e-mails.  

Voor persoonsgegevens in het kader van de uitoefening als lid van het algemeen of dagelijks bestuur, 
de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en thematafels geldt dat deze gegevens van de website 
worden verwijderd indien je stopt met de functie. Voor opnames van vergaderingen geldt een 
permanente bewaarplicht. Officiële besluitvorming aangaande de Achterhoek Board, Raad, 
thematafels, AB en DB wordt permanent bewaard, conform de VNG Selectielijst. 

Als het gaat om relaties dan zal Regio Achterhoek, organisatiegegevens en telefoonnummer en 
eventueel naam, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon verwijderen als de relatie aangeeft 
niet meer in het systeem te willen worden opgenomen.  
 
Als er een overeenkomst wordt gesloten met dienstverleners en samenwerkingspartners worden deze 
gegevens ook bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale 
bewaarplicht van 7 jaar. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals 
naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer. 
 
Gegevens met betrekking tot een subsidieaanvraag of aanvraag voorfinancieringsfonds worden voor 
de duur van 7 jaar bewaard. 
 
Delen van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Regio Achterhoek deelt deze 
persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe 
verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe expliciete toestemming 
bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.  



 
Tussen en Regio Achterhoek de derde partijen wordt, wanneer hiertoe een wettelijke verplichting 
bestaat, een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw 
persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal worden toegezien op de 
naleving daarvan. 
 
Als het gaat om derde partijen kun je denken aan een hostingspartij, websitebeheerder, ict beheer en 
ondersteuning, archiefsysteem, vergadersysteem, accountantskantoor, boekhoudprogramma, 
salarisadministratie, medefinancierders zoals een Provincie, projectadministratie. Deze derde partijen 
bevinden zich binnen de EU.  
 
Ook kan er sprake zijn van het incidenteel inhuren van dienstverleners om bepaalde werkzaamheden 
uit te oefenen in het kader van een opdracht. Ook deze dienstverleners beschikken in sommige 
gevallen over bepaalde persoonsgegevens. Hierbij kun je denken aan een fotograaf. Deze partij 
bevindt zich binnen de EU. 
 
Wijziging 
Deze privacyverklaring kan door Regio Achterhoek worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op 
de website gepubliceerd. Regio Achterhoek raadt jou daarom aan om deze verklaring geregeld te 
raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 januari 2021.  

 

 

 

 


