Privacybeleid gemeente Achtkarspelen
1. Inleiding
Binnen de gemeente Achtkarspelen wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van onder
andere burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk
verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke taken. Wij vinden
het belangrijk dat alle betrokkenen erop moeten kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en
veilig met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
Het belang van bescherming van persoonsgegevens is vanaf 2001 opgenomen in onder
andere de Wet bescherming persoonsgegevens. Veel zaken waren op basis van deze wet al
geregeld. De bescherming van persoonsgegevens is nu geregeld in onder andere de
Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale
Uitvoeringswet AVG. Dit privacybeleid sluit aan bij de relevante wet en regelgeving op het
gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG en ook specifieke
wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet basisregistratie personen of de Jeugdwet.

Reikwijdte privacybeleid
Met dit beleid wordt aangegeven hoe de bescherming van persoonsgegevens in het geheel
wordt gewaarborgd, beschermd en gehandhaafd door de gemeente Achtkarspelen. Dit beleid
is van toepassing op de gehele organisatie en alle processen binnen de gemeente en dient
als kapstok. De wetgeving geeft algemene regels waar de gemeente Achtkarspelen zich aan
moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor
het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de nadere uitwerking van dit
privacybeleid.
2. Een aantal begrippen
De begripsomschrijvingen in de AVG en nadere begripsomschrijving in nationale wetgeving
waaronder de Uitvoeringswet AVG zijn leidend. Voor verduidelijking zijn in dit privacybeleid
een aantal begrippen nader omschreven.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen.
Het gaat hierbij om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon. Naast
gewone persoonsgegevens (bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum) gaat het ook om
meer vertrouwelijke gegevens zoals gezondheidsinformatie of financiële informatie. Dit zijn
bijzondere persoonsgegevens.

Betrokkene
Degene van wie de gegevens worden verwerkt en op wie de persoonsgegevens betrekking
hebben.

Verwerking
De manieren (handelingen) waarop persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zoals
verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan en raadplegen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke
De organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
bepaalt (in dit privacybeleid: de gemeente)

3. Belang van bescherming van persoonsgegevens
Het recht op privacy is een mensenrecht. Het belang van dit recht staat in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens (EVRM) en de Grondwet. Gegevensbescherming is
een onderdeel van privacy. Omdat er steeds meer technologische ontwikkelingen zijn en de
overheid steeds meer digitaal actief is, worden er steeds meer eisen aan de bescherming van
persoonsgegevens en privacy gesteld. Het niet goed beschermen van persoonsgegevens kan
leiden tot een inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer. De gemeente Achtkarspelen is
zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft. Om dit te garanderen
worden maatregelen getroffen op het gebied van informatiebeveiliging. Ook willen we open
zijn welke persoonsgegevens we verwerken en hebben daarom een register van onze
verwerkingsactiviteiten. Dit verwerkingenregister wordt onderhouden, omdat het van belang
is voor de verantwoordingsplicht die wordt geëist vanuit de AVG.
4. Verantwoordelijken
Als verwerkingsverantwoordelijke is de gemeente als overheidsorganisatie verantwoordelijk
voor de bescherming van de persoonsgegevens. De bestuursorganen van de gemeente zijn
allemaal verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die door of namens
de gemeente worden uitgevoerd. Bestuursorganen van de gemeente zijn onder andere de
gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders is onder andere belast met het voeren van het
dagelijks bestuur van de gemeente en regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie.
Doordat in de ambtelijke organisatie de meeste verwerkingen van persoonsgegevens
plaatsvindt, heeft het college van burgemeester en wethouders een grote
verantwoordelijkheid. De bescherming van persoonsgegevens is daarnaast ook een
verantwoordelijkheid van iedere manager, teamleider en medewerker die met
persoonsgegevens werkt. We vinden het belangrijk dat elke afdeling het belang van de
bescherming van persoonsgegevens vooropstelt. Dit is onder andere te zien door het
naleven van het privacy by design principe en in de besluitvormingsprocessen worden de
privacyaspecten meegewogen. Daarnaast worden er privacy aanspreekpunten binnen de
afdelingen aangewezen.
5. Uitgangspunten
De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de
privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige
wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens
worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het
vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar
mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van
persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of
om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze
beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van
gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen
waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De
gemeente controleert deze afspraken.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot
en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
De gemeente honoreert alle rechten van betrokkenen. Betrokkenen worden geïnformeerd
over hun rechten in een separate privacyverklaring op de website. Het proces van rechten
van betrokkenen is opvraagbaar.
6. Richtlijnen voor medewerkers
Middels een privacyreglement voor medewerkers worden de richtlijnen voor medewerkers
nader toegelicht. Deze richtlijnen gelden ook voor personen die betrokken zijn bij de
uitvoering van gemeentelijke taken maar werkzaam zijn voor andere instanties.

Geheimhouding
Alle medewerkers die in hun taakuitvoering de beschikking hebben over persoonsgegevens
zijn verplicht tot geheimhouding. De geheimhouding mag enkel doorbroken worden op basis
van wetgeving of noodzakelijkheid vanuit een specifieke functie. Medewerkers die met
persoonsgegevens werken, hebben een geheimhoudingsverklaring en/of ambtseed afgelegd.
7. Vragen en klachten
Zijn er vragen over het privacybeleid of vragen over de bescherming van persoonsgegevens,
dan kan contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG
is bereikbaar per e mail via FG8K@Achtkarspelen.nl of via telefoonnummer 14 0511.
De FG is tevens contactpersoon voor betrokkenen bij klachten over de verwerking van
persoonsgegevens worden of afhandeling van verzoeken. Daarnaast heeft de betrokkene op
grond van privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Dit is de nationale privacytoezichthouder in Nederland.

8. Gemeenschappelijke regeling
Dit privacybeleid geldt tevens voor de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente
Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel waarin de uitvoering van gemeentelijke
taken is belegd.
9. Overige relevante documenten
Dit privacybeleid dient als kapstok voor het omgaan met persoonsgegevens binnen de
gemeente Achtkarspelen. Naast dit privacybeleid zijn onder andere de volgende documenten
van belang:
Verwerkingenregister;
Werkproces rechten van betrokkenen;
Privacyreglement voor medewerkers.
10. Evaluatie, herziening en inwerkingtreding privacybeleid
a. Het beleid wordt jaarlijks, in het derde kwartaal, geëvalueerd door de functionaris
gegevensbescherming (FG).
b. Indien hiertoe aanleiding voor is, wordt het beleid aangepast door juridische zaken en
opnieuw ter bespreking en vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester
en wethouders.
c. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op de website
www.achtkarspelen.nl en voor de medewerkers op de interne website.
d. Het privacybeleid treedt in werking een dag na bekendmaking op de website.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van gemeente Achtkarspelen op
16 12 2018.

