Privacybeleid MGR sociaal domein Centraal Gelderland
Grondslag en doelbinding
MGR SDCG zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld
en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige
grondslag verwerkt.

Privacymissie
Bij MGR sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) is
gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat
we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt.
Gemeenten verstrekken gegevens van hun inwoners en zowel zij als
betrokkenen moeten vertrouwen in ons kunnen hebben. Wij
behandelen mensen met respect en zullen dat vertrouwen niet
beschamen. Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten. Onze
medewerkers zijn deskundig en zorgen dat er zeer zorgvuldig wordt
omgegaan met persoonsgegevens.

Als MGR SDCG zorgen wij dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken
waarvoor een wettelijke verplichting geldt of waarvoor een ander
gerechtvaardigd doel is. Dat geldt ook als extra persoonsgegevens worden
verzameld. Ze worden niet gebruikt voor andere doelen, behalve op
grond van een wettelijke verplichting of op grond van een expliciet door
de betrokkene gegeven toestemming.

Uitgangspunten
MGR SDCG gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en
respecteert de privacy van betrokkenen. MGR SDCG houdt zich hierbij aan
de volgende uitgangspunten:

Dataminimalisatie
MGR SDCG verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal
noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We streven naar
minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen
persoonsgegevens verwerkt. De inbreuk op de belangen van de
betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de
verwerking te dienen doel (proportionaliteit). Voor het bereiken van het
doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk
beperkt (subsidiariteit).

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De privacyverklaring geeft
inwoners duidelijkheid.
Als MGR SDCG verwerken wij alleen persoonsgegevens die wij op
rechtmatige wijze en met redelijke middelen hebben verkregen. Dat zijn
of gegevens die al vanwege wettelijke grondslagen in onze systemen zijn
opgenomen, die om de overeengekomen dienstverlening te kunnen doen
door gemeenten ter beschikking worden gesteld of, indien toepasselijk,
die met kennis of toestemming van de betrokkenen worden verzameld.

We doen in principe niet aan profilering; dat is aan de hand van een
geautomatiseerde verwerking van meerdere persoonsgegevens de
personen selecteren die aan bepaalde van te voren vast gestelde criteria
(risicofactoren) voldoen.

Als MGR SDCG stellen wij ons actief op waar het gaat om de aard van en
reden waarom wij persoonsgegevens verwerken. Via de privacyverklaring
op onze website geeft MGR SDCG nadere uitleg en maakt bekend wat de
vestigingslocaties en contactgegevens zijn.
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Juistheid
MGR SDCG zorgt ervoor dat persoonsgegevens juist zijn en blijven. Wij
zorgen dat onze administratie zo veel mogelijk op orde is, zodat de
gegevens juist, compleet en courant zijn.

we gegevensbescherming door ontwerp (by design) en door
standaardinstellingen (by default) toe. Bij werkprocessen en ICT worden
aan de voorkant zo veel mogelijk gezorgd dat privacy-problemen zich niet
kunnen voordoen.

Het verwerken van onjuiste gegevens kan tot grote problemen leiden,
met vervelende gevolgen voor een persoon en voor de goede uitoefening
van de door gemeenten aan ons gemandateerde overheidsfunctie.

Delen met derden
MGR SDCG is partner in samenwerkingen. Waar MGR SDCG de
verwerkingsverantwoordelijke is, sluit zij verwerkersovereenkomsten met
organisaties die voor haar gegevens verwerken.

Bewaartermijn
Als MGR SDCG zorgen wij ervoor dat de door ons verzamelde
persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het
realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) waarvoor ze zijn
verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de
gemeentelijke of eigen taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke
verplichtingen te kunnen naleven.

Daar waar MGR SDCG namens de aangesloten gemeenten
persoonsgegevens verwerken, of waar derden persoonsgegevens namens
MGR SDCG verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Indien MGR SDCG de verwerker is, zijn en blijven B&W van de betreffende
gemeente de verwerkingsverantwoordelijken. MGR SDCG zorgt ook dan
dat de beginselen inzake van de verwerking van persoonsgegevens
worden nagekomen en dat de niveaus van informatiebeveiliging en
bescherming van persoonsgegevens minimaal dezelfde zijn als die de
gemeente hanteert.

Daar waar wettelijke bewaartermijnen gelden en de data niet langer in
het werkproces nodig zijn worden de gegevens met zeer beperkte en
nauwgezet omschreven toegang bewaard.

Daar waar een derde (als subverwerker) persoonsgegevens verwerkt voor
MGR SDCG en de gemeente verantwoordelijk is wordt een
subverwerkersovereenkomst, met daarin overeenkomstige passende
waarborgen, gesloten.

Integriteit en vertrouwelijkheid
MGR SDCG gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze
vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door
personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze
gegevens zijn verzameld.

Er kan ook sprake zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook in die
gevallen worden passende overeenkomsten, die voldoen aan de wet,
gesloten.

Als MGR SDCG zorgen wij dat de persoonsgegevens die wij beheren
passend worden beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde
toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen, of terbeschikkingstelling.
Deze beveiliging is vastgelegd in de inrichting van bedrijfsprocessen en
het informatiebeveiligingsbeleid. Daarbij maken wij gebruik van
organisatorische en technische maatregelen. Voor zover mogelijk passen

Transparantie en rechten van betrokkenen
MGR SDCG publiceert op de website een algemene privacyverklaring en
op de websites van de modules specifieke privacyverklaringen, die
duidelijk en in heldere taal laten weten hoe MGR SDCG omgaat met
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persoonsgegevens waarvoor zij verwerkingsverantwoordelijke of
verwerker is.
MGR SDCG is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en
honoreert alle rechten van betrokkenen, waaronder het recht op inzage.
Daar waar een aangesloten gemeente de verwerkingsverantwoordelijke
is, en MGR SDCG de verwerker, dienen betrokkenen zich tot hun
gemeente te wenden. MGR SDCG zorgt dan dat de gemeente binnen de in
de verwerkersovereenkomst vastgestelde termijnen de beschikking krijgt
over deze persoonsgegevens.
Verantwoording
Daar waar MGR SDCG de verwerkingsverantwoordelijke is zorgt MGR
SDCG dat de beginselen inzake van de verwerking van persoonsgegevens
worden nagekomen.
Als MGR SDCG zorgen wij dat wij op ieder moment in staat zijn
verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij als organisatie
invulling geven aan ons privacybeleid.
Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van MGR SDCG
op 24 mei 2018
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