PRIVACY
in het sociaal domein
De gemeente heeft er taken bij gekregen op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke
ondersteuning en arbeidsparticipatie. Samen met de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt dit
het ‘sociaal domein’ genoemd. Dit betekent dat de gemeente ook meer gegevens moet verwerken.
Hieronder vallen persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en burgerservicenummer, maar ook
mogelijk gevoelige gegevens, zoals medische en strafrechtelijke gegevens. In deze folder leest u
waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben en wat uw rechten zijn.

Waarom worden mijn gegevens verwerkt?
Om u zo goed mogelijk te helpen heeft de gemeente informatie van u nodig, waaronder
persoonsgegevens en informatie over uw persoonlijke- en gezinssituatie. Vanaf het moment dat u
zich bij de gemeente meldt met een hulpvraag tot het moment dat u geholpen bent en u
zelfstandig weer verder kunt, worden uw gegevens verwerkt. Dit houdt in dat wij uw gegevens
kunnen opvragen, vastleggen, verbeteren en gebruiken. De gegevens zijn nodig om te bepalen
welke ondersteuning u nodig heeft en om deze hulpverlening uit te kunnen voeren.

Bescherming (privacy) van uw gegevens bij de gemeente
Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen, gebruikt de gemeente enkele uitgangspunten
zoals:

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk.

De gemeente is open over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Dit zijn slechts enkele uitgangspunten. In de beleidsregels bescherming persoonsgegevens heeft de
gemeente nader bepaald hoe zij omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Deze
beleidsregels kunt u vinden op de website van de gemeente Coevorden.

Uw toestemming
In sommige gevallen vraagt de gemeente uw toestemming om uw gegevens te delen met een
andere afdeling binnen de gemeente of met een hulpverlenende instantie. Dit kan gebeuren
wanneer er op meerdere terreinen hulpvragen zijn. De gemeente geeft hierbij aan om welke
gegevens het gaat en met welk doel de gemeente deze gegevens wil delen. U kunt uw
toestemming altijd intrekken. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente uw gegevens delen
zonder uw toestemming. Dit moet zorgvuldig worden gemotiveerd en hiervan wordt u altijd op de
hoogte gebracht.

Uw rechten
De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wanneer u wilt
weten welke persoonlijke gegevens van u bij de gemeente bekend zijn, dan kunt u om inzage
vragen en de gegevens bekijken. Als u wilt weten waarom deze gegevens nodig zijn en wat ermee
gaat gebeuren, dan kunt u dat vragen. Wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet compleet
zijn of niet kloppen of u wilt gegevens laten verwijderen of vernietigen, dan kunt u dat bij de
gemeente aangeven en dan zal dat worden beoordeeld.

Meer informatie en contact
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon die uw persoonsgegevens wil of
moet gebruiken, bereikbaar via tel. 14 0524. Wanneer u meer informatie wilt over de verwerking
van uw persoonsgegevens dan kunt u het privacy protocol lezen op de website van de gemeente
via www.coevorden.nl/
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