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Privacy statement Heeten App 
 

Plaatselijk Belang Heeten (PB Heeten) en diens werkgroep Heeten Digitaal, die er mede voor gezorgd 

hebben dat de Heeten App ontwikkeld is, hechten veel waarde aan het correct verwerken van 

persoonsgegevens. We leggen u graag uit wat de Heeten App doet met de informatie die wordt 

verzameld. Door gebruik te maken van de Heeten App gaat u hiermee akkoord. 

 

Er zijn 3 verschillende categorieën gebruikers binnen de app te onderscheiden: 

1) Verenigingen/clubs die gekoppeld zijn via de eigen website 

2) Verenigingen/clubs met een eigen account in de Heeten App 

3) Individuele gebruikers van de app  

Per categorie staat hieronder vermeld welke situatie van toepassing is: 

1) Verenigingen/clubs die gekoppeld zijn via de eigen website 
Verzamelen van gegevens De Heeten-app verzamelt de 

volgende informatie over u:  
- Webadres van verenigingswebsite 
- Gegevens over het gebruik van de 
app 

Verwerking van gegevens Deze gegevens gebruiken we 
voor de volgende doeleinden:  

Koppeling verenigingswebsite naar 
de Heeten App 

Beschikking eigen gegevens U mag altijd de gegevens die we over u hebben opgeslagen inzien. Als u 
dit wilt, kunt u een e-mail sturen naar heetenapp@gmail.com om dit 
kenbaar te maken. Wij sturen uw gegevens dan zo snel mogelijk op. 

Wissen eigen gegevens U mag ook aangeven dat u/uw vereniging/club geen gebruik meer wilt 
maken van de Heeten App en dat wij uw gegevens moeten verwijderen 
en de koppeling van uw website met de Heeten App moeten 
verwijderen. Als u dit wilt kunt u een e-mail sturen naar 
heetenapp@gmail.com en dit kenbaar maken. Wij sturen u dan zo snel 
mogelijk een bevestiging van het verwijderen van de gegevens. 

 

2) Verenigingen/clubs met een eigen account in de Heeten App 
Verzamelen van gegevens De Heeten-app verzamelt de 

volgende informatie over u:  
- Inloggegevens (e-mailadres en 
contactpersoon) 

- Gegevens over het gebruik van de 
app/account 

Verwerking van gegevens Deze gegevens gebruiken we 
voor de volgende doeleinden:  

- Aanmaken eigen account in 
Heeten App 

- Om contact met u op te kunnen 
nemen vanuit de Heeten App 

Beschikking eigen gegevens U mag altijd de gegevens die we over u hebben opgeslagen inzien. Als u 
dit wilt, kunt u een e-mail sturen naar heetenapp@gmail.com om dit 
kenbaar te maken. Wij sturen uw gegevens dan zo snel mogelijk op. 

Wissen eigen gegevens 
 
 
 
 
 

 

U mag ook aangeven dat u/uw vereniging/club geen gebruik meer wilt 
maken van de Heeten App en dat wij uw gegevens moeten verwijderen 
en de koppeling met de Heeten App moeten verwijderen. Als u dit wilt 
kunt u een e-mail sturen naar heetenapp@gmail.com en dit kenbaar 
maken. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een bevestiging van het 
verwijderen van de gegevens. 
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3) Individuele gebruikers van de app  
Verzamelen van gegevens De Heeten-app verzamelt de 

volgende informatie over u:  
- Gegevens over het gebruik van de 
app/account 

- Uw e-mailadres (indien gebruik 
wordt gemaakt van plaatsen van 
berichten via Dorpsagenda) 

- Uw telefoonnummer (indien 
gebruik wordt gemaakt van 
plaatsen van berichten via 
Prikbord of Vacatures) 

Verwerking van gegevens Deze gegevens gebruiken we 
voor de volgende doeleinden:  

- Om contact met u op te kunnen 
nemen vanuit de Heeten App 

Beschikking eigen gegevens U mag altijd de gegevens die we over u hebben opgeslagen inzien. Als u 
dit wilt, kunt u een e-mail sturen naar heetenapp@gmail.com om dit 
kenbaar te maken. Wij sturen uw gegevens dan zo snel mogelijk op. 

Wissen eigen gegevens U mag ook aangeven dat u geen gebruik meer wilt maken van de 
Heeten App en dat wij uw gegevens moeten verwijderen. Als u dit wilt 
kunt u een e-mail sturen naar heetenapp@gmail.com en dit kenbaar 
maken. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een bevestiging van het 
verwijderen van de gegevens. 

 
 
 
Werkgroep Heeten Digitaal 
heetenapp@gmail.com 
 
Plaatselijk Belang Heeten 
info@pbheeten.nl 
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