
Privacyverklaring gemeente Súdwest-Fryslân 
 

Hoe gaan we om met jouw gegevens en jouw privacy? 
Persoonsgegevens vertellen iets over iemand. Het zijn gegevens die de gemeente in verband kan 
brengen met jou. Het gaat bijvoorbeeld om je naam, telefoonnummer of e-mailadres, je adres maar 
ook het IP-adres van je computer of je Burgerservicenummer (BSN). 
 
De gemeente verwerkt veel persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy daarbij belangrijk. Wij 
beschermen je persoonsgegevens daarom goed. Dit doen wij op basis van: 
 

 de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacywet- en regelgeving; 

 op de verwerking van persoonsgegevens is, naast de privacywet- en regelgeving, het 
privacy-beleid van de gemeente Súdwest-Fryslân van toepassing.  

 

Waarom hebben we persoonsgegevens van je nodig? 
Als je iets wilt regelen of aanvragen, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals je 
telefoonnummer en e-mailadres, van je nodig om je goed te kunnen helpen. Voor aanvragen en hulp 
op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp of zorg kan de gemeente gevoelige persoonsgegevens 
van je nodig hebben, zoals financiële en medische gegevens. Ook verwerkt de gemeente 
persoonsgegevens om bijvoorbeeld belasting te heffen, fraude te bestrijden, handhavingstaken uit 
te voeren en om uitvoering te geven aan het openbare orde- en veiligheidsbeleid. Alles komt voort 
uit de taak of verplichting die de gemeente hierbij heeft. 
 

Het verwerken van persoonsgegevens 
Het gebruiken van persoonsgegevens noemen we ook wel ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Het 
hangt van het doel en de taak van de gemeente af welke persoonsgegevens de gemeente precies 
verwerkt.  

Bewaartermijn 
De gemeente krijgt en maakt veel informatie. Die informatie is belangrijk  voor de organisatie van 
de gemeente zelf, maar ook om te kunnen laten zien waarom de gemeente bepaalde dingen doet. 
Het is belangrijk dat deze informatie goed wordt bewaard. Hier zijn ook regels voor vastgesteld. Die 
regels staan  in de Archiefwet en de regels zijn voor de gemeente uitgewerkt in de zogenaamde 
‘selectielijst’. Daarin staat precies hoe lang de gemeente verschillende soorten informatie moet 
bewaren om het daarna te vernietigen. Hoe lang informatie bewaard moet worden, hangt van het 
soort informatie af.  

Gegevensverkrijging en gegevensverstrekking 
Gegevensverkrijging 
Je kunt zelf de gemeente om hulp vragen. Maar de gemeente kan jou ook hulp aanbieden. De 
gemeente is verantwoordelijk voor onder andere het vroeg signaleren van  schuldproblemen, nazorg 
van (ex)-gedetineerden en de toeleiding naar verplichte geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast 
heeft de gemeente diverse meldpunten, zoals voor kindermishandeling of overlast. Dat is allemaal 
wettelijk geregeld. Wij hebben de plicht om dergelijke meldingen te onderzoeken. En dan kan het 
zijn dat wij contact met je opnemen. De gemeente krijgt dus niet alleen informatie die door jouzelf 
aan ons is verstrekt, maar ook uit andere bronnen.  
 
Gegevensverstrekking  
Wij verstrekken nooit zomaar jouw persoonsgegevens aan anderen. In sommige gevallen is het wel 
noodzakelijk om ons werk goed te kunnen uitvoeren om wel gegevens te verstrekken aan partners, 
instellingen, aanbieders en andere overheidsinstellingen. Maar dit gebeurt alleen als het 
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke taken en dit moet binnen de kaders van de 
privacywetgeving en het beroepsgeheim. Ook samenwerking tussen ambtenaren vraagt om een 



zorgvuldige afweging: de beste dienstverlening en tegelijk jouw privacy beschermen. De gemeente 
verkoopt, verruilt of verhandelt jouw persoonsgegevens nooit aan derden. 
 
Wanneer en van wie we persoonsgegevens verstrekken is afhankelijk van je specifieke situatie. Dit 
kan bijvoorbeeld een andere gemeente zijn, het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Politie, het 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), partijen die deelnemen aan het Veiligheidshuis Fryslân etc. 
 

Jouw privacyrechten 
Wil je weten welke persoonsgegevens de gemeente over jou heeft vastgelegd? Dit kan door het doen 
van een inzageverzoek. Door het doen van een inzageverzoek ontvang je van ons een overzicht met 
onder andere welke persoonsgegevens we van jou verwerken en waarom. Of wil je een van de 
andere rechten uitoefenen, zoals het recht op correctie of verwijdering? Dat kan allemaal via het 
digitaal loket. Let op: voor het indienen van een verzoek moet je inloggen met je DigiD. Als je dit 
doet, wil je dan zo specifiek mogelijk aangeven wat je  verzoek precies inhoudt? 
 

Meer informatie 
De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris 
Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heb je vragen over de 
manier waarop de gemeente met jouw persoonsgegevens omgaat? Mail dan naar 
privacy@sudwestfryslan.nl of bel 140515. 
 
Als je een klacht hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je een klacht 
indienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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