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Het onderstaande privacy-beleid geldt voor de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH). 
De verklaring is ook op papier aan te vragen bij MRDH (informatie@mrdh.nl).  
Het volgende privacy-beleid van MRDH is van toepassing: 
 

1) MRDH vraagt geen persoonsgegevens of verwerkt deze zonder toestemming van 

de persoon in kwestie. 

2) In alle omstandigheden geldt dat als een derde al dan niet geautomatiseerd 

gegevens uitwisselt met MRDH, dit betekent  dat de derde eerst deze verklaring 

heeft gelezen, daarmee instemt en dat de derde zijn persoonsgegevens met zijn 

toestemming ter beschikking stelt aan MRDH. 

3) Gegevens worden dan door MRDH alleen maar gebruikt voor het doel waarvoor zij 

gevraagd worden en alleen maar binnen MRDH.  

4) Persoonsgegevens worden door MRDH niet zonder toestemming vooraf met 

derden gedeeld, met uitzondering van gegevens die MRDH op basis van een 

wettelijke grondslag moet aanleveren. 

5) Persoonsgegevens kunnen wel gebruikt worden voor het opsporen van (pogingen 

tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen de MRDH, haar 

partners en/of medewerkers.  

6) MRDH heeft een Functionaris Gegevensbescherming. 

7) MRDH en door haar ingeschakelde derde partijen hebben passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

8) Op de website www.mrdh.nl staat informatie op welke wijze u gebruik kunt maken 

van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op 

basis van de AVG. 

9) Uw rechten zoals in de AVG opgenomen kunt u door middel van het invullen en per 

post aanbieden van het op de website opgenomen formulier, aan MRDH kenbaar 

maken. Op het formulier staat het postadres van MRDH. 

10) Door middel van het formulier kunt u aan MRDH verzoeken welke gegevens van u 

binnen MRDH beschikbaar zijn, op welke wijze u deze beschikbare gegevens wilt 

aanpassen dan wel verwijderen.    

11) Een klacht over de wijze waarop de MRDH uw persoonsgegevens verwerkt of laat 

verwerken, dan wel over de wijze waarop de MRDH gevolg geeft aan uw verzoek 

gericht op de toepassing van de AVG, kunt u richten aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

12) Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons 

handelen hiermee niet in overeenstemming is, kunt u contact met ons opnemen via 

email en wel via  informatie@mrdh.nl.  
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