Wat doet de gemeente
met uw persoonlijke gegevens?

Maatschappelijke Zaken
Zorg, welzijn, werk en inkomen

U kunt bij de gemeente komen voor hulp en ondersteuning op het gebied van zorg,
welzijn, werk en inkomen. U kunt er bijvoorbeeld een uitkering aanvragen. Of hulp in
de huishouding. Voor deze ondersteuning vragen we om de persoonlijke gegevens van
inwoners. We hebben de gegevens nodig om iemand snel en goed te kunnen helpen.
Welke gegevens hebben we van u nodig? Dat is afhankelijk van uw situatie en uw
vraag. Wij bespreken vooraf welke gegevens we nodig hebben om u te kunnen helpen.
We bespreken ook waarom we die gegevens nodig hebben.

De gemeente beschermt
persoonlijke informatie
De gemeente wil alle inwoners goed en snel helpen en ondersteunen. Daarvoor
hebben we wel iemands persoonlijke gegevens nodig.
Die persoonlijke informatie zetten we op papier en bewaren we op onze
computers. Soms is het nodig om gegevens te delen met andere organisaties,
bijvoorbeeld met een arts of de Belastingdienst.
Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan
met persoonlijke informatie. Daar zijn strenge
regels voor. Regels waar wij ons allemaal aan
moeten houden. Want het beschermen van
uw privacy is ook onze zorg!
Medewerkers van de gemeente

Wat is privacy?
Privacy is het beschermen van iemands privéleven. Voor de gemeente betekent dat
onder meer dat we persoonlijke gegevens niet zomaar aan andere mensen geven.

Uw persoonlijke gegevens
5 x bescherming van uw privacy
? ok

1. Alleen de gegevens die we nodig hebben
De gemeente vraagt alleen om de gegevens die nodig zijn. Bijvoorbeeld
om te controleren of u ergens recht op heeft.
U mag altijd weten welke gegevens de gemeente van u heeft. Dat is uw
recht.

2. Gegevens bewaren we veilig
Persoonlijke gegevens bewaren we in archiefkasten. Of in het
computersysteem van de gemeente. De archieven en computers zijn
goed beschermd. Vreemden kunnen dus niet bij uw gegevens komen.

3. Uw recht op inzage
U kunt uw gegevens altijd bekijken. Dat is uw recht op inzage. Zo weet
u precies welke gegevens de gemeente bewaart. En u kunt controleren
of die gegevens kloppen.

ok

4. We delen gegevens alleen met uw toestemming
De gemeente geeft uw persoonlijke gegevens nooit zomaar aan andere
organisaties of mensen. Dat doen we alleen als u hier toestemming voor
geeft. Of als in de wet staat dat we uw gegevens mogen delen.

5. Uw gegevens blijven geheim
Alle medewerkers van de gemeente hebben beloofd dat ze persoonlijke
gegevens geheimhouden. Die belofte staat op een ondertekende
verklaring. Ze geven persoonlijke informatie niet zomaar aan anderen.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Alle persoonlijke gegevens die een organisatie van u heeft. Bijvoorbeeld de gemeente
of een ziekenhuis. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn uw naam, adres en
geboortedatum. Maar ook de gegevens over uw inkomen of medische gegevens.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over uw persoonlijke gegevens? Of wilt u weten wat de gemeente
Huizen met uw gegevens doet? Neem dan contact op met een medewerker door het
telefoonnummer 14035 te bellen.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.maatschappelijkezakenhbel.nl.

Deze tekst is een samenvatting van het ‘Privacy-protocol Sociaal Domein’ van de gemeente Huizen.
Aan deze samenvatting kunt u geen rechten ontlenen.
Het volledige privacy-protocol vindt u op de website van de gemeente: www.huizen.nl/privacy.
Editie 2017/2018.

