PRIVACYVERKLARING

versie 2.0 | 12 juni 2018

EFRO-WEBPORTAL

De Managementautoriteiten Oost, West, Noord en Zuid heten u van harte welkom op het door hen aangeboden
EFRO-webportaal.
HOE WERKT HET PRECIES
Het webportaal biedt u de mogelijkheid om:
1. Inloggegevens aan te maken.
2. Een subsidieaanvraag in te dienen en uw subsidieaanvraag en/of -beschikking in te zien, te wijzigen
Voor de volledigheid willen de managementautoriteiten u erop attenderen dat deze verklaring géén betrekking heeft
op de gegevens die u tijdens een subsidieproces verstrekt. Deze verklaring is slechts beperkt tot de website https://
www.efro-webportal.nl.

1. INLOGGEGEVENS AANMAKEN

U heeft twee inlogopties: (1) zelf een account aanmaken en (2) inloggen via eHerkenning (2+). In beide gevallen
ontvangt het webportaal van u en/of uw organisatie gegevens.
GEGEVENSSOORTEN
• Contactgegevens			
• Persoonsidentificatie		
• Digitale sporen			

| e-mailadres, telefoonnummer, adres etc.
| naam, geslacht, geboortedatum etc.
| locatie, IP-adres, surfgedrag, webbrowser etc.

RECHTSGRONDEN
De inloggegevens worden op grond van uw toestemming verwerkt. Dit is vastgelegd in artikel 6 lid 1 sub a AVG.
DOELEINDEN
De door u ingevoerde gegevens worden benut om u toegang te geven tot het webportaal, opdat u in staat wordt
gesteld een subsidietraject te starten. Nadat u één of meerdere subsidietrajecten start, worden de persoonsgegevens
verwerkt conform het beleid van de geadresseerde managementautoriteit. Zie ook hieronder [2. Subsidietraject].
ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS
1. De verwerkers van de managementautoriteiten, denk bijvoorbeeld aan onze websitebouwer of hostingpartij
2. De auditorganisaties die bij e managementautoriteiten controles uitvoeren.
3. De medewerkers van de managementautoriteiten.
4. Externe onderzoeksorganisaties.
BEWAARTERMIJNEN
De managementautoriteiten zijn gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Voor de bewaartermijnen kunt u de
Archiefwet 1995 en Verordening (EU) nr. 1303/2013 raadplegen.
VRAGEN OPMERKINGEN EN/OF KLACHTEN
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u contact opnemen met de Managementautoriteit waar het centrum
van de voornaamste belangen van uw organisatie en/of projectplan is gelegen.

Management Autoriteit
Stimulus
Kansen voor West II

Provincies

E-mailadres

Noord-Brabant, Limburg, Zeeland info@stimulus.nl
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, info@efro-webportal.nl
Flevoland
OP Oost
Gelderland, Overijssel
provincieloket@gelderland.nl
SNN
Groningen, Fryslân, Drenthe
privacy@snn.nl
Voor klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u eveneens met de Autoriteit
Persoonsgegevens contact opnemen.

COOKIES(TEKSTBESTANDEN)
Het EFRO-webportaal maakt gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed
werkt en functioneert. Wij gebruiken cookies om gegevens over de actieve sessie (tussen uw internetbrowser en
het EFRO-webportaal) te bewaren. Nadat u uitgelogd bent zal de betreffende cookie geen relevante gegevens meer
bevatten.

2. SUBSIDIETRAJECT

Nadat u over de vereiste inloggegevens beschikt, kunt u een aanvraag indienen bij één of meerdere
managementautoriteiten. De door u gekozen managementautoriteit verkrijgt – na uw aanvraag – inzage in de door u
verstrekte gegevens en zal u vragen een privacyverklaring-subsidies goed te keuren en/of te ondertekenen. De door de
managementautoriteit aangeboden privacyverklaring zal leidend zijn voor de uitleg van de verwerking van de gegevens
die u indient ten behoeve van uw subsidieaanvraag en/of -beschikking.
De managementautoriteiten hanteren – voor de verdere verwerking van persoonsgegevens – een eigen beleid. Dit
beleid kunt u vinden op de websites:
https://www.stimulus.nl/privacy-statement
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/aanvragen
http://www.op-oost.eu/14793-Privacybeleid
https://www.snn.nl/privacy-statement
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van de
betreffende managementautoriteit.
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