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Voorgesteld besluit
het algemeen privacybeleid vast te stellen voor zover zijn bevoegdheid strekt.
Aanleiding en beoogd effect
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 Bloemendaaľ, 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 Bloemendaal en van eventuele andere
gemeenten moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente Bloemendaal 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.
Het algemene privacybeleid leat 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 kan specifiek

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 procédés. 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.

-3beleid opgesteld worden, waaraan specifieke verwerkingen moeten voldoen. Dit specifieke
beleid hangt dan onder het algemene beleid en is aanvullend beleid voor het specifieke
onderdeel (denk bijvoorbeeld aan de Rekenkamercommissie als de algemene bepalingen niet
afdoende zijn om de privacy binnen de gegevensverwerking te beschermen).
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.
Beoogd effect
Door het vaststellen van het privacybeleid worden de kaders gesteld voor het verwerken van
persoonsgegevens en wordt voldaan aan de vereisten vanuit de AVG.
Politieke keuzeruimte
Het voldoen aan de regels van de AVG en privacybepalingen in sectorale wet- en regelgeving is
geen politieke keuze. Het algemene privacybeleid is een vertaling van de regels uit de AVG naar de
toepassing in de dagelijkse praktijk.
Gedachtegang
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 (via aparte voorstellen) 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 via een apart voorstel vast.
Overwegingen van het college
Op de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de raad als verwerkingsverantwoordelijke
om zijn eigen privacybeleid vast te stellen. Dit ligt nu voor en is hetzelfde beleid als het beleid dat
door het college en de burgemeester in hun hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke is
vastgesteld.
Er is daarnaast geen beleidsruimte om ervoor te kiezen geen privacybeleid op te stellen. Door het
algemene privacybeleid van de gemeente Bloemendaal door alle drie de bestuursorganen/
verwerkingsverantwoordelijken vast te laten stellen is er sprake van eenduidig beleid binnen de
gemeente. Het privacybeleid is daarbij een vertaling van de maatregelen uit de AVG naar de
dagelijkse praktijk, waardoor ook hier geen keuzeruimte ligt in welke maatregelen wel worden
geïmplementeerd en welke niet.
Middelen
Het voldoen aan de regels van de AVG ligt in de lijn, waarbij de privacybeheerder, de FG en de
CISO kunnen assisteren en de controle bij de FG ligt. In de bijlage van het privacybeleid is de
privacygovernance opgenomen, die al is vastgesteld door het MT.
Participatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.
Samenwerking (Heemstede)
Het privacybeleid is hetzelfde als in Heemstede, behalve op het gebied van de visie. Dit maakt het
samenwerken van de verschillende afdelingen gemakkelijk.
Vervolgproces/evaluatie
Na het vaststellen van het algemene privacybeleid kan eventueel specifiek beleid opgesteld
worden.
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Privacybeleid gemeente Bloemendaal (2020003444)

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

