
 
 

Uw (persoons) gegevens in goede handen 
 

Deze folder gaat over privacy. Het recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.  

 
Via gemeente Neder-Betuwe ontvangt u ondersteuning in verband met zorg, jeugdhulp, welzijn of 
werk. Daarom zijn er bepaalde gegevens van u bij ons bekend. Het is dan belangrijk voor u om te 
weten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat wij er alles aan doen dat die gegevens bij 
ons in veilige handen zijn. Hoe wij dat hebben geregeld staat in deze folder. Ook zijn uw rechten er in 
vermeld. 
 
Gemeente Neder-Betuwe gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Ze 
worden alleen gebruikt als dat nodig is om (wettelijke) taken uit te voeren.  
 

Wettelijke taken 
 
Sinds 1 januari 2015 behoren de taken op het gebied van welzijn, wonen, werk, zorg en jeugdhulp bij 
de gemeente. Deze taken worden uitgevoerd door hulpverleners van het sociaal team en door 
medewerkers van de gemeente via het ‘Kernpunt welzijn wonen werk zorg’. Zij werken intensief 
samen. 
 
Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie met elkaar kunnen delen, waaronder 
persoonsgegevens en informatie over uw gezins- en persoonlijke situatie. Hierbij houden zij zich aan 
de plichten die de gemeente heeft om de privacy van inwoners te beschermen. Als het nodig is om 
informatie te delen met anderen dan het zorgteam dan bespreken zij dat eerst met u. 
 
Uw rechten  
 
U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan  
gebruiken:  
 

➢ U hebt recht op informatie over waarom deze gegevens nodig zijn en wat ermee gaat 
gebeuren.  

➢ U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en wat de gemeente er mee heeft gedaan, 
de zogenoemde verwerking.  

➢ U hebt recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat 
nodig is.  

➢ U hebt recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens: dat betekent dat u 
bezwaar kunt maken tegen het delen van uw gegevens. 

➢ U hebt recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.  
 
Als u vragen heeft over deze rechten dan kunt u altijd terecht bij een medewerker van het Kernpunt 
die uw persoonsgegevens wil of moet gebruiken.  
 



De plichten van de gemeente  
 
Om de privacy van inwoners, en dus ook van u, te beschermen heeft de gemeente plichten. 

➢ De gemeente zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook aan specifieke wetgeving zoals de 
Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.  

➢ De gemeente mag alleen persoonsgegevens gebruiken en registreren als daarvoor een reden 
is en alleen die gegevens verwerken en registreren die strikt noodzakelijk zijn voor het 
uiteindelijke doel.  

➢ De gemeente moet aan u vooraf toestemming vragen als gebruik van uw persoonsgegevens 
niet volgens de wet verplicht is maar wel belangrijk in verband met de hulpverlening.  

➢ De gemeente mag de gegevens niet voor andere doelen gebruiken dan waarvoor ze zijn 
verzameld.  

➢ De gemeente informeert u over wat er met de gegevens wordt gedaan.  
➢ De gemeente bewaart de gegevens niet langer dan nodig is.  
➢ De gemeente treft technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te 

beschermen zodat deze alleen voor bevoegden toegankelijk zijn.  
 

Wij beschermen uw gegevens, ook buiten het gemeentehuis 
 
De gemeente werkt samen met verschillende zorgaanbieders in de regio. Het kan gebeuren dat voor 
het leveren van zorg contact wordt opgenomen met een van de zorgaanbieders. Om u zo goed 
mogelijk te helpen kan het nodig zijn dat deze zorgaanbieder inzicht krijgt in uw gegevens. Wanneer 
dit nodig is dan wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming 
verstrekken wij geen gegevens aan een zorgaanbieder. U weet dus altijd van te voren wie er allemaal 
toegang tot uw gegevens krijgt. 
 
Beveiligd informatiesysteem  
 
Om de hulp goed te laten verlopen, verwerken de hulpverleners alle informatie en afspraken in een 
computersysteem. Dit computersysteem wordt alleen gebruikt door medewerkers van het Kernpunt 
en het Sociaal team en is niet toegankelijk voor andere medewerkers in het gemeentehuis. Dit 
informatiesysteem is goed beveiligd.  
 
Meer informatie 
 

- Als u vragen heeft over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente dan kunt u ons 
bereiken op tel. 14 0488 of via e-mail info@nederbetuwe.nl. 

- Als u denkt dat wij niet zorgvuldig met uw gegevens omgaan dan kunt u contact opnemen 
met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Neder-Betuwe via tel. 14 
0488 of via e-mail fg@nederbetuwe.nl. De FG heeft een onafhankelijke positie binnen de 
gemeente en houdt toezicht op de vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens binnen 
de gemeente. 

- Meer algemene informatie over privacy en uw rechten staat op de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
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