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Privacy Beleid

Voorstel

Het Privacy Beleid vast te stellen met ingang van 2020.

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Deze zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde
privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
De AVG zorgt onder meer voor:

o versterking en uitbreiding van privacy rechten;
o meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
o dezelfde stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders (onze
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)), zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen.

Beoogd effect/doel

Dit Privacy beleid is in lijn met de AVG. Het vervangt het oude (op de wbp gestoeld)
Privacy Beleid uit 2015.

Argumenten

Dit Privacy beleid beschrijft het privacy kader van de gemeente Weert. Het geeft de
richting (visie en ambitie) en onze uitgangspunten weer ten aanzien van Privacy.
De visie van Gemeente Weert is om op een evenwichtige manier met persoonsgegevens
om te gaan, naar de intentie van de AVG, met doelbinding en transparantie.
De ambitie voor 2o2t is om in controle te zijn op gebied van Privacy doordat de
werkzaamheden organisatiebreed en volgens vastgestelde wijze worden uitgevoerd. Dit is
het 3de (van de 5) volwassenheidsniveau ten aanzien van de Privacy. Het niveau waar op
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een effic¡ënte manier wordt gewerkt en dat haalbaar is voor de gemeente (omdat op dit
moment verschillen bestaan tussen de privacy stand van zaken van de diverse teams)
binnen de beschikbare middelen.

Door dit Privacy Beleid uit te dragen in de organisatie, hiernaar te handelen en hierop te
sturen, verrichten we onze activiteiten conform de AVG, en werken we aan bewustwording
ten aanzien van Privacy.
Hiermee voorkomen we eventuele boetes, imagoschade, en zijn we de betrouwbare
partner die onze burgers van ons verwacht.

Kanttekeningen en risico's

Dit Privacy Beleid zal actief uitgedragen moeten worden. Privacy is niets nieuws, wordt wel

steeds belangrijk(er) voor íedereen in de organisatie, inclusief onze (keten)paftners.

Indien niet gewerkt wordt conform het Privacy Beleid (visie, ambitie en onze
uitgangspunten) lopen we risico's op imagoverlies, juridisch en financieel gebied.

Onder andere door datalekken, klachten enlof rechtszaken indien rechten van burgers niet
tijdig nagekomen worden, boetes van de rechtbanken of de toezichthouder Autoriteit
Persoonsgegevens.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De verwachting is dat de ambitie (3d" niveau) voor eind 2O2t te realiseren is binnen
bestaande formatie en budget.

Duurzaamheid

Onze burgers verwachten een betrouwbare partner, dit realiseren we door naleving van
het Privacy Beleid.

Uitvoering/evaluatie

Dit Privacy Beleid zal actief uitgedragen moeten worden door de verantwoordelijken, het
CMT en de lijn organisatie.
De Privacy Officer, de aangewezen Privacy Contactpersonen (per afdeling), en Functionaris
Gegevensbescherming kunnen hierin ondersteunen. Dit zal per persoon minimaal zijn en

dus binnen bestaande formatie/budget.

Er wordt jaarlijks een Privacy Planning met acties en verbetermaatregelen opgesteld, die
wordt goedgekeurd door CMT. Indien hierbij geconstateerd wordt dat bestaande
formatie/budget niet voldoende is, wordt dit in de bestaande (financiële P&C) procedures

ingebracht.

Com mu nicatie/ participatie

Intern de organisatie via Intranet/Octo, (beknopte) publicatie op website www.weert.nl,
informeren van onze (keten)partners

Overleg gevoerd met

Intern

Afdelingshoofden, door hen aangewezen beleidsadviseur(s), de Chief Information Security
Officer, de proces manager, afdelingshoofd Informatie, onze Functionaris
Gegevensbescherming (en toezichthouder vanuit de AP)
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