Doeleinden
Bewijsvoering: is de beschikking correct tot stand gekomen

Informatie voor subsidieaanvragers,
penvoerders en in sommige
gevallen betrokkenen

Managagementautoriteit Kansen voor West
Bezoekadres
Wilhelminakade 179, Rotterdam

Interne en externe onderzoeken uit (laten) voeren

Contact
E. Bijkerk
er.bijkerk@rotterdam.nl

Controle van opgevoerde subsidiabele kosten

Rechtsgrond
Artikel 6, lid 1 sub c AVG

Ontvangers
Externe onderzoeksorganisaties
De bij de MA West werkzame personen

Auditorganisaties die het werk van MA west controleren
De penvoerder en/of de subsidieadviseur van uw organisatie
De verwerkers die verwerkingen uitvoeren in opdracht van de MA West

Persoonsgegevens

Verwerker en/of
verwerkingsverantwoordelijke(n)
•

Contactgegevens

| o.a. emailadres, telefoonnummer, adres

•

Persoonsidentificatie

| o.a. naam, geslacht, geboortedatum

•

Financiële gegevens

| o.a. bankrekeningnummer, bankafschrift

•

Digitale sporen

| o.a. locatie, IP-adres, surfgedrag, webbrowser

Verwerker / (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke
De juridische positie van MA West kan per regeling verschillen

Rechten van de betrokkenen
U heeft het recht van wijzigen, verwijderen, inzage, overdragen en/of bezwaar m.b.t. uw

MA West melden bij de betrokkenen

persoonsgegevens. Indien u rechten wilt uitoefenen, kunt u daartoe een verzoek indienen

In sommige gevallen verstrekt u ons gegevens die niet aan uzelf toebehoren. Hierbij

bij MA West. Niet al deze rechten zijn absoluut en worden individueel beoordeeld in het

kunt u denken aan gegevens van medewerkers, partnerorganisaties en andere

kader van wettelijke verplichtingen van MA West.

betrokken personen (hierna: de betrokkenen).
MA West verwerkt de door u verstrekte gegevens als (gezamenlijk)
verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerkt conform de wet-en regelgeving. De
rechtsgrond voor verwerking is artikel 6 lid 1 sub c AVG. U dient derhalve MA West als

Bewaartermijnen
MA west is gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Deze zijn te vinden in de Archiefwet
1995 en het vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden voor de gemeentelijke en
intergemeentelijke organen 2017.

één van de ontvangers van deze persoonsgegevens aan de betrokkenen kenbaar te

Klachtrecht

maken.

Bent u het niet eens met de verwerking van persoonsgegevens of hebt u een klacht? Dan

Verwijder alvorens u verzendt!
Verwijder altijd BSN’s, foto’s en persoonsgegevens waar niet uitdrukkelijk om is
gevraagd, voordat u het document verstuurt.

kunt u MA West benaderen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt
u zich wenden tot bovenstaande
contactpersoon van MA West

