Waarom een privacybeleid?
De stad Antwerpen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt u
inzicht in hoe de stad uw gegevens verwerkt en eventueel gebruikt.
Welke privacyprincipes?
De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad ook toe in haar
privacybeleid:
■ de gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet
dat de stad uw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan u dat altijd aangeven.
Als u wil genieten van een gratis treinticket of velodagpas of de wedstrijd is het echter
onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het
kader van deze context gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter
zake.
■ de stad wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met u communiceren:
als de stad om gegevens vraagt, is dat om u een efficiënte en persoonlijke
gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de
informatie voor u meer relevant. Als de stad bv. uw leeftijd of interesses kent, kan de stad
u meer gerichte informatie bezorgen en ook op de wijze die u verkiest, bv. via mail, sms.
■ alles is verbonden met elkaar: surfgedrag, voorkeuren, het zijn allemaal bronnen van
interessante gegevens, gegevens die de efficiëntie en relevantie van de stedelijke
dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren. Door deze met elkaar te
combineren stijgt uw gebruiksgemak. Alleen is het uw keuze of u al die informatie wil
laten koppelen;
■ digitaal is transparant: de stad gebruikt uw gegevens in alle openheid, geeft aan
wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. U kan via
info@stad.antwerpen.be altijd navragen of deze of andere gegevens in een databank zijn
opgeslagen. Is dit het geval, dan heeft u altijd het recht deze in te kijken en indien
gewenst te laten corrigeren.
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde
informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De
verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens
worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.
Veiligheid
De stad treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden
misbruik zou gemaakt worden van uw persoonlijke gegevens.
Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op
www.privacycommission.be/nl.
Verantwoordelijkheid
Dit is een officiële website van de stad Antwerpen. De stad is verantwoordelijk voor de inhoud
van deze website. De stad is niet aansprakelijk voor de mogelijke beperkingen van het internet
op zich. De coördinatie ligt bij de bedrijfseenheid ondernemen & stadsmarketing. De stad
engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.
Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt de stad het op prijs dat u dit laat
weten via info@stad.antwerpen.be.

De stad neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen
en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere
kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad kan wel
geen verantwoordelijkheid nemen in geval van verlies van data of schade aan uw
computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze
website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad
beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal de stad klacht neerleggen.
Auteursrechten
De stad is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op de
campagnewebsite verstrekt worden.
Gebruik cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van
de gebruiker worden gezet. Cookies verbeteren de gebruikservaring, door informatie over hoe
gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of uw voorkeuren anoniem bij te houden. Ze
bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet
opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen
ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.
Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.
Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics. Op basis van
deze anonieme analyses kan de stad deze site verder verbeteren.
Wedstrijdreglement stad Antwerpen
Voor al de wedstrijden die de stad Antwerpen organiseert geldt een wedstrijdreglement. U vindt
dat reglement op de wedstrijdpagina.

