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ONDERWERP
Vaststellen privacybeleid
SAMENVATTING
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht de
verwerkingsverantwoordelijke een privacybeleid vast te stellen. Met de vaststelling
wordt voldaan aan art. 24 van de Avg en wordt eenduidig beleid gevoerd voor alle
drie de bestuursorganen binnen de gemeente.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Artikel 24 AVG
BESLUIT B&W
1. het algemeen privacybeleid vast te stellen voor zover zijn bevoegdheid strekt;
2. de raad voor te stellen het algemeen privacybeleid vast te stellen voor zover
zijn bevoegdheid strekt;
3. het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven
aan de raad over het vaststellen van het privacybeleid van de raad (A-stuk).
BESLUIT BURGEMEESTER
het algemeen privacybeleid vast te stellen voor zover zijn bevoegdheid strekt.
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
besluit:
Het algemeen privacybeleid vast te stellen voor zover zijn bevoegdheid strekt.
De raad voornoemd,
de griffier,
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de voorzitter,
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AANLEIDING
Artikel 24 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht de
verwerkingsverantwoordelijke1 passende en technische maatregelen te nemen om
te waarborgen en te kunnen aantonen dat de gegevensverwerking2 in
overeenstemming met de AVG plaatsvindt. Onder overweging 77 bij de AVG staat
vermeld dat een van de te nemen maatregelen om hieraan te voldoen het
vaststellen van privacybeleid is.
Elke verwerkingsverantwoordelijke moet een privacybeleid vaststellen
De gemeente kent meerdere verwerkingsverantwoordelijken. Zowel de raad, het
college als de burgemeester hebben specifieke taken waarvoor zij
verwerkingsverantwoordelijke zijn. Zo is de raad bijvoorbeeld
verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die hij verwerkt van insprekers, is
het college bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de uitvoering van de Omgevingswet
en de Wmo en is de burgemeester bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van veiligheid.
Elke verwerkingsverantwoordelijke moet een privacybeleid vaststellen. Het
bijgesloten document is een algemeen privacybeleid dat door de verschillende
verwerkingsverantwoordelijken kan worden vastgesteld als zijnde het eigen
privacybeleid. In dit beleid wordt telkens gesproken van ‘de gemeente Heemstede’,
waar alle verwerkingsverantwoordelijken onder vallen.
In het privacybeleid worden alle maatregelen beschreven om zorgvuldig en
veilig met persoonsgegevens om te gaan
De gemeente verwerkt veel persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en
(keten)partners. Deze gegevens worden vooral verzameld bij de inwoners voor het
goed kunnen uitvoeren van de gemeentelijke (wettelijke) taken. De inwoner van
Heemstede en van eventuele andere gemeenten moet erop kunnen vertrouwen
dat de gemeente Heemstede zorgvuldig en veilig met zijn persoonsgegevens
omgaat.
Het belangrijkste doel van de AVG is een goede bescherming van
persoonsgegevens en het waarborgen van het vrije verkeer van
persoonsgegevens binnen de EU. De AVG legt daarom de
verwerkingsverantwoordelijke allerlei verplichtingen op ter bescherming van de
persoonsgegevens. In het privacybeleid worden alle algemene maatregelen
beschreven die de gemeente neemt om de verwerkte persoonsgegevens te
beschermen. Hiermee voldoet de gemeente ook aan de vereisten uit de AVG.

1

De verwerkingsverantwoordelijke is diegene die, alleen of samen met anderen, het doel en
de middelen van de gegevensverwerking vaststelt.
2
Een gegevensverwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met trekking
tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
automatische procedés. Hieronder vallen verwerkingen zoals verzamelen, vastleggen
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
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Het algemene privacybeleid legt de algemene maatregelen vast
Het algemene privacybeleid kan gezien worden als een paraplubeleid. In dit beleid
worden de algemene maatregelen beschreven die de gemeente neemt om de
privacy van haar inwoners, medewerkers en (keten)partners te beschermen. Los
van dit algemene beleid moeten verschillende vakafdelingen afdelingsspecifiek
beleid opstellen, waaraan hun specifieke verwerkingen moeten voldoen. Dit
afdelingsspecifieke beleid hangt dan onder het algemene beleid.
De functionaris gegevensbescherming rapporteert jaarlijks over de privacy
De functionaris gegevensbescherming (FG) moet jaarlijks rapporteren over hoe het
gesteld is met de bescherming van de privacy binnen de organisatie. De FG is
daarbij FG voor alle bestuursorganen en rapporteert aan alle bestuursorganen
over onder andere de stand van zaken en de verbeterpunten. Hierdoor hebben de
verschillende bestuursorganen zicht op de stand van zaken.
MOTIVERING
Met het vaststellen van het algemene privacybeleid voldoet de gemeente aan
een van de vereisten van de AVG
Door het algemene privacybeleid vast te stellen wordt voldaan aan een van de
maatregelen uit overweging 77 bij artikel 24 van de AVG. Omdat de
verwerkingsverantwoordelijken raad, college en burgemeester dit beleid
vaststellen, voldoen zij hier allemaal aan.
Doordat zowel de raad, het college als de burgemeester dit beleid vaststellen
is er sprake van een eenduidig beleid binnen de gemeente
Het opgestelde beleid telt voor alle drie de bestuursorganen. Daardoor is er sprake
van eenduidigheid en transparantie richting de inwoners. Elk bestuursorgaan stelt
daarbij het eigen beleid vast.
De OR is akkoord met het opgestelde beleid
Het privacybeleid is ook aan de OR voorgelegd. Deze is akkoord gegaan met de
invulling van dit algemene beleid.
FINANCIËN
PLANNING/UITVOERING
In de komende maanden wordt het afdelingsspecifieke beleid waar nodig
opgesteld en vervolgens ter vaststelling aan het college aangeboden.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
DUURZAAMHEID
BIJLAGEN
1.
Collegebijlage: Privacybeleid gemeente Heemstede
2.
Raadsbijlage: Privacybeleid gemeenteraad gemeente Heemstede
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