Privacy-convenant gebiedsteams Súdwest-Fryslân en Littenseradiel
De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Súdwest-Fryslân en
Littenseradiel en het bevoegd gezag van:
Bureau Jeugdzorg;
MEE Friesland;
Timpaan Welzijn;
Stichting Ouderenwerk Bolsward;
Cedin;
………………………….;
………………………….;
Hierna te noemen de partners
Gelet op de wet – en regelgeving die van toepassing is:
Artikel 8 EVRM, artikel 10 Grondwet en artikel 272 Wetboek van Strafrecht;
Wet bescherming persoonsgegevens;
Wet en besluit politiegegevens;
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Wet op de jeugdzorg, alsmede de komende Jeugdwet;
Wet Werk en Bijstand, alsmede de komende Participatiewet;
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers;
Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen;
Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen;
Handreiking Bemoeizorg van KNMG, GGD Nederland en GGZ Nederland;
De privacyreglementen van de in de aanhef genoemde instellingen.
Aanleiding voor deze regeling,
dat de partners gezamenlijk integrale en effectieve ondersteuning willen bieden aan inwoners van
de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel bij vragen en problemen op het gebied van zorg,
werk, inkomen en jeugd;
dat partners er naar streven om bij het bieden van deze ondersteuning goed aan te sluiten bij de
vragen van burgers en bij de eigen kracht van hen zelf en bij die van hun sociale netwerk;
dat partners ook pro actief willen inspelen op behoeften en vragen van inwoners op het gebied van
zorg, werk, inkomen en jeugd in die gevallen waarin de inwoners zich niet zelf tot het gebiedsteam
wenden maar ondersteuning van het gebiedsteam wel dringend behoeven;
dat partners daartoe gebiedsteams vormen zodat de ondersteuning voor inwoners laagdrempelig en
goed bereikbaar is;
dat het voor dit doel noodzakelijk is persoonsgegevens te verwerken;
dat partners deze persoonsgegevens rechtmatig en zorgvuldig wensen te verwerken;
dat het daarom noodzakelijk is de verwerking van persoonsgegevens nader te regelen;
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Besluiten de volgende privacyregeling vast te stellen
Artikel 1 Begripsbepalingen WBP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van
gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze,
dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of diens wettelijke
vertegenwoordiger;
Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt,
zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
College Bescherming persoonsgegevens: het College dat tot taak heeft toe te zien op de
verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde;
Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon
die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om
persoonsgegevens te verwerken;
Instemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de
betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
Klachten coördinator: coördinator die belast is met de uitvoering van het klachtrecht zoals
beschreven in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
Leidinggevende: de desbetreffende teammanager;
Medewerker(s): alle onder de verantwoordelijkheid van het (de) college(s) van burgemeester
en wethouders van Súdwest-Fryslân en/of Littenseradiel werkzame personen;
Ondersteuning: iedere vorm van hulp of toeleiding geboden door medewerkers aan een
betrokkene in verband met zijn of haar vragen of behoeften op het gebied van zorg, werk,
inkomen en jeugd (daaronder inbegrepen het motiveren van een betrokkene om de hulp of
ondersteuning te aanvaarden die hij dringend behoeft);
Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon;
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende bijzondere
persoonsgegevens worden verwerkt;
Verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders dat alleen of tezamen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens;
Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van gegevens;
Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens;
Wilsonbekwaamheid: niet is staat tot het uitoefenen van rechten of het overzien van de
gevolgen daarvan in een bepaalde situatie.
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Artikel 2 Doel van de gegevensverwerking
Doel van de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit convenant is het bieden van
ondersteuning aan inwoners van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel bij vragen of behoeften
op het gebied van zorg, werk, inkomen en jeugd, waarbij goed wordt aangesloten bij de
vragen en behoeften die zij hebben en bij de eigen kracht waarover zijzelf en hun sociale
netwerk beschikken.
Artikel 3 Toepassingsgebied
1.
2.

Dit convenant is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het
gebiedsteam in verband met het bieden van ondersteuning aan inwoners.
Dit convenant betreft iedere vorm van verwerking van de in het eerste lid genoemde
persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier, via e mail of
anderszins digitaal of door middel van foto, video of audio worden verwerkt.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden van de colleges van B&W
1.

2.

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Súdwest-Fryslân en
Littenseradiel treffen, als verantwoordelijken in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens, de voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn om:
- de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens te bevorderen;
- de in het bestand opgenomen persoonsgegevens te beveiligen;
- er voor te zorgen dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig is voor
het in artikel 2 beschreven doel en dat deze gegevens niet voor andere doelen worden
gebruikt.
De colleges van B&W dragen er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens
op grond van deze regeling wordt aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid van de leidinggevende en de leden van de gebiedsteams
1.

Ieder die op grond van dit convenant bevoegd is om persoonsgegevens te verwerken draagt
er zorg voor dat:
- de persoonsgegevens die hij op basis van dit convenant verwerkt juist, volledig en ter zake
dienend zijn en dat deze gegevens rechtmatig zijn verkregen;
- afdoende maatregelen worden genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens die hij op
basis van deze regeling verwerkt;
- hij de bepalingen van deze regeling naleeft, evenals de instructies die hem door de
verantwoordelijken gegeven worden in verband met de beveiliging van de
persoonsgegevens die op basis van dit convenant worden verwerkt.

Artikel 6 informeren van de cliënt en het vragen van instemming of toestemming
1.

2.
3.

Het gebiedsteam draagt er zorg voor dat betrokkene aan wie het team ondersteuning
biedt zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over de verwerking van zijn
persoonsgegevens. Het gebiedsteam beschrijft welke gegevens worden vastgelegd, met welk
doel dit gebeurt, welke rechten betrokkenen kan uitoefenen ten aanzien van de verwerking
van zijn gegevens en tot wie hij zich voor de uitoefening van deze rechten kan wenden. Ook
beschrijft het gebiedsteam de samenstelling en de werkwijze van het team en legt het de
betrokkene uit dat de overige leden van het gebiedsteam, voor zover dit noodzakelijk is
voor de ondersteuning, in een teamoverleg of anderszins, kennis kunnen nemen van zijn
gegevens.
Indien betrokkene is aangemeld door een verwijzer wordt de cliënt eveneens geïnformeerd
over de identiteit van de verwijzer en over de gegevens die de verwijzer over de cliënt aan
het gebiedsteam heeft verstrekt,
Wanneer het gebiedsteam betrokkene heeft geïnformeerd zoals beschreven in het eerste en
het tweede lid, vraagt het gebiedsteam om instemming met de verwerking en het delen van
zijn gegevens. De instemming wordt vastgelegd door de medewerker van het gebiedsteam in
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het dossier (WIZ-portaal). Daarnaast kan instemming voor de verwerking van
persoonsgegevens blijken uit ondertekening van en medewerken aan het
ondersteuningsplan. In geval dat het bijzondere persoonsgegevens betreft, zoals medische
gegevens, vraagt de medewerker van het gebiedsteam om schriftelijke toestemming voor
de verwerking van zijn gegevens.
Artikel 7 Verwerking van persoonsgegevens indien betrokkene wordt aangemeld door een
verwijzer
1.

2.

Voor een aanmelding van een betrokkene bij het gebiedsteam door een verwijzer geldt als
uitgangspunt dat de verwijzer deze aanmelding vooraf met betrokkene heeft besproken en
deze met de aanmelding instemt. Is het voor de verwijzer niet mogelijk om het gesprek aan
te gaan of om instemming dan wel toestemming te krijgen voor de verwijzing, dan beziet
het gebiedsteam samen met de verwijzer of, en zo ja op welke wijze en door wie contact
met betrokkene zal worden gezocht om de noodzaak van de verwijzing te bespreken en de
instemming dan wel toestemming van betrokkene daarvoor te krijgen.
Indien het gebiedsteam en de verwijzer er samen niet in slagen de instemming voor de
verwijzing te krijgen, dan onderneemt het gebiedsteam toch actie naar aanleiding van deze
melding indien er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van betrokkene, van zijn
gezinsleden, van de verwijzer, van een lid van het gebiedsteam of die van anderen wordt
bedreigd.

Artikel 8 De persoonsgegevens van betrokkene die bekend zijn bij instellingen die deelnemen
aan het gebiedsteam
1.

2.

3.

Indien betrokkene zichzelf aanmeldt bij het gebiedsteam omdat hij ondersteuning wenst,
inventariseert een medewerker van het gebiedsteam samen met de cliënt zijn vragen en
behoeften. Ook inventariseert de medewerker of betrokkene op dat moment of in het
recente verleden ondersteuning, zorg of een andere vorm van dienstverlening heeft (gehad)
van een van de partners.
Indien betrokkene door een verwijzer wordt aangemeld bij het gebiedsteam, zoekt de
medewerker eerst contact met de cliënt voordat gegevens zoals bedoeld in het eerste lid
door het gebiedsteam worden ingezien. Het inzien van deze gegevens vóór het contact met
de cliënt is toegestaan als dit naar het oordeel van het gebiedsteam noodzakelijk is in
verband met concrete aanwijzingen van bedreigingen van de veiligheid van de cliënt, zijn
gezinsleden, de leden van het sociaal team, de verwijzer, of die van anderen.
De afspraken die de medewerker over de ondersteuning met betrokkene maakt, legt de
medewerker vast in het ondersteuningsplan.

Artikel 9 Vastleggen, bewaren en vernietigen van persoonsgegevens van de cliënt
1.

Het gebiedsteam legt in het digitale bestand de persoonsgegevens van betrokkene vast die
noodzakelijk zijn voor zorgvuldige ondersteuning aan betrokkene. Daaronder worden in
ieder geval verstaan:
- de NAW – gegevens van betrokkene;
- voor zover relevant voor de ondersteuning: de samenstelling van het gezin van betrokkene
en zo nodig de NAW – gegevens van een of meer gezinsleden;
- voor zover relevant voor de ondersteuning de NAW - gegevens van de leden van het sociaal
netwerk van betrokkene;
- de naam en functie van een eventuele verwijzer, de aanleiding voor de verwijzing en de
contacten die de verwijzer met betrokkene over deze aanmelding heeft gehad;
- de doelen die betrokkene met de ondersteuning wil bereiken, het ondersteuningsplan, de
namen en contactgegevens van de beroepskrachten en van anderen die rechtstreeks
betrokken zijn bij de uitvoering van dit plan;
- gegevens over de uitvoering, de wijziging of aanvulling en de mogelijke stagnaties in de
uitvoering van het ondersteuningsplan;
- de afsluiting van de ondersteuning, het oordeel van betrokkene hierover en de resultaten
die met de ondersteuning zijn behaald.
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2.
3.

De persoonsgegevens in het bestand worden voor de duur die is toegestaan op grond van de
relevante wetgeving te rekenen vanaf het jaar waarin de ondersteuning is afgesloten, tenzij
een langere bewaartermijn noodzakelijk is uit een oogpunt van zorgvuldige ondersteuning.
De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de gegevens zoals bedoeld in het tweede lid
na de bewaartermijn zoals genoemd in het tweede lid zo spoedig mogelijk worden
vernietigd, of zodanig van identificerende kenmerken worden ontdaan dat zij redelijkerwijs
niet langer zijn te herleiden tot een individuele persoon.

Artikel 10 Toegang tot de persoonsgegevens in het bestand
1.
2.

3.

De medewerker en de overige leden van het gebiedsteam en de back office die direct
betrokken zijn bij de ondersteuning aan betrokkene hebben toegang tot de
persoonsgegevens van betrokkene die in het bestand zijn opgenomen.
Voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening hebben daarnaast toegang tot de
persoonsgegevens in het bestand:
- de leidinggevende van het gebiedsteam;
- degene die belast is met de afhandeling van klachten over de geboden ondersteuning door
het gebiedsteam.
Aan anderen dan de in het eerste en tweede lid genoemde personen wordt geen toegang
gegeven tot de persoonsgegevens in het bestand, tenzij een wettelijke plicht daartoe
noodzaakt.

Artikel 11 Voeren van overleg binnen het gebiedsteam over de ondersteuning aan betrokkene
Voor zover noodzakelijk voor de ondersteuning van een cliënt kunnen de leden en de
leidinggevende van het gebiedsteam de voor deze ondersteuning noodzakelijke
persoonsgegevens van betrokkene aan elkaar verstrekken.
Artikel 12 Verstrekken van persoonsgegevens van betrokkene aan anderen die niet tot het
gebiedsteam behoren
1.

2.

3.

Instemming met de verwerking van persoonsgegevens kan blijken uit ondertekening van
en medewerken aan het ondersteuningsplan. Voor het verwerken van bijzondere
persoonsgegevens zoals medische gegevens is ondubbelzinnige oftewel schriftelijke
toestemming vereist.
De persoonsgegevens worden met anderen gedeeld nadat betrokkene door de medewerker is
geïnformeerd over:
- het doel van de verstrekking,
- de persoon of instelling aan wie de gegevens worden verstrekt, en
- de aard en de inhoud van de gegevens die zullen worden verstrekt.
De in lid 1 bedoelde instemming wordt door betrokkene mondeling gegeven en
vastgelegd in het dossier, of schriftelijk wanneer er sprake is van bijzondere
persoonsgegevens.

Artikel 13 Verstrekken van persoonsgegevens van betrokkene aan anderen zonder zijn
instemming of toestemming
1.

Stelt een medewerker van het gebiedsteam vast dat:
- betrokkene mogelijkerwijs in een zeer ernstige situatie verkeert;
- de vitale belangen van betrokkene in het geding zijn;
- betrokkene dringend is aangewezen op behandeling, zorg, onderzoek of een
andere interventie die het gebiedsteam zelf niet kan bieden, en dat
- ondanks inspanningen van het gebiedsteam het niet mogelijk is om de
instemming of toestemming van betrokkene voor de noodzakelijke verstrekking van
persoonsgegevens te vragen of te krijgen,
dan kan het gebiedsteam besluiten om, ondanks het ontbreken van instemming of
toestemming van betrokkene, toch persoonsgegevens van hem te verstrekken aan een of
meer anderen die geen deel uit maken van het gebiedsteam, indien dit de enige
mogelijkheid is om de ernst van de situatie te verminderen en de vitale belangen van
betrokkene die in verband met deze situatie aan de orde zijn, te dienen.
5

2.
3.
4.

Over een verstrekking van gegevens aan anderen die geen deel uit maken van het
gebiedsteam, zoals bedoeld in het eerste lid, voert een lid van het gebiedsteam vooraf
overleg met minimaal één ander lid van het gebiedsteam bij voorkeur de leidinggevende.
De beslissing zoals bedoeld in het eerste en tweede lid wordt vastgelegd in het bestand met
daarbij de redenen die tot het besluit hebben geleid.
Betrokkene wordt zo spoedig mogelijk over de verstrekking van zijn gegevens mondeling of
schriftelijk geïnformeerd. Het informeren van betrokken kan uitsluitend worden uitgesteld
indien en voor zover er concrete aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de veiligheid van
betrokkene, van zijn gezinsleden, van het sociaal team of die van anderen door dit
infomeren wordt bedreigd.

Artikel 14 Verstrekken van gegevens van betrokkene in verband met signalen van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling
1.

2.

3.
4.

In geval van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt het gebiedsteam de
stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het gebiedsteam zorgt
er voor dat de stappen die het zet zorgvuldig worden vastgelegd in het bestand en dat bij
het zetten van de stappen ook wordt overlegd met de leidinggevende van het gebiedsteam.
Indien het Advies – en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) of het
gebiedsteam benadert in verband met een melding van signalen van kindermishandeling
en/of huiselijk geweld, kan het gebiedsteam, zo nodig zonder instemming of toestemming
van betrokkene, de voor de taakuitoefening van het AMK of het SHG noodzakelijke
persoonsgegevens van betrokkene verstrekken.
Van de verstrekking zoals bedoeld in het tweede lid maakt het gebiedsteam een
aantekening in het dossier (WIZ-portaal).
Over de verstrekking zoals bedoeld in het tweede lid wordt betrokkene, voor zover mogelijk
in verband met de veiligheid van betrokkene, van zijn gezinsleden, van het gebiedsteam, of
die van anderen, geïnformeerd. Over het verstrekken van informatie aan het AMHK door het
gebiedsteam vindt vooraf overleg plaats met de leidinggevende van dit team.

Artikel 15 Recht op informatie, inzage en afschrift
1.
2.

3.

4.

Iedere betrokkene heeft het recht zich schriftelijk tot verantwoordelijke te wenden met het
verzoek hem mede te delen of persoonsgegevens worden verwerkt die op hem betrekking
hebben.
Verantwoordelijke deelt betrokkene binnen vier weken mee of persoonsgegevens die op
hem betrekking hebben, worden verwerkt. Indien dit het geval is biedt verantwoordelijke
betrokkene een volledig overzicht van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het
bestand en die op hem betrekking hebben, het doel daarvan, alsmede een overzicht van de
personen en instellingen aan wie de verantwoordelijke persoonsgegevens van betrokkene
heeft verstrekt en het doel van deze verstrekking(en).
Het informatierecht zoals in dit artikel omschreven kan worden geweigerd in het belang
van:
- de veiligheid van de Staat;
- het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten;
- gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en van andere
openbare lichamen;
- het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten
behoeve van de hier boven bedoelde belangen;
- de bescherming van de betrokkene, of van de rechten en vrijheden van anderen.
Verantwoordelijke deelt betrokkene zijn afwijzing op het verzoek binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek schriftelijk en met vermelding van de motieven voor de
afwijzing mee.

Artikel 16 Correctierecht
1.

Nadat betrokkene op grond van artikel 15 kennis heeft genomen van de verwerking van
zijn persoonsgegevens, kan hij verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen voor zover deze gegevens onjuist,
onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking.
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2.

Is betrokkene het niet eens met een oordeel dat over hem in het bestand is opgenomen,
dan kan hij verantwoordelijke verzoeken zijn eigen verklaring omtrent dit oordeel aan
het bestand toe te voegen.

3.

Verantwoordelijke reageert binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk
en gemotiveerd op verzoeken zoals bedoeld in het eerste en tweede lid.
Leidt het verzoek om correctie tot aanpassing of verwijdering van gegevens, dan dragen
verantwoordelijken er zorg voor dat deze aanpassing ook bekend wordt gemaakt aan derden
die op grond van deze regeling kennis hebben genomen van deze persoonsgegevens.

4.

Artikel 17 Vernietigingsrecht
1.
2.

Betrokkene heeft het recht zich schriftelijk tot een van de verantwoordelijken te
wenden met het verzoek gegevens uit het bestand die op hem betrekking hebben te
vernietigen.
In reactie op het verzoek van betrokkene vernietigt verantwoordelijke uiterlijk binnen
drie maanden na ontvangst van het verzoek de gegevens die in het bestand zijn opgenomen
en op betrokkene betrekking hebben, tenzij het bewaren van deze gegevens van
aanmerkelijk belang moet worden geacht voor een ander dan betrokkene, of het
vernietigen van de gegevens in strijd is met een wettelijke plicht of met verplichtingen die
de verstrekker van de financiering van de ondersteuning het gebiedsteam heeft opgelegd in
verband met het afleggen van verantwoording over de inzet van de verstrekte financiële
middelen.

Artikel 18 Uitoefenen van rechten door de (wettelijk) vertegenwoordiger(s)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

De rechten die een betrokkene op basis van deze regeling heeft, worden uitgeoefend door
de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien betrokkene nog geen twaalf jaar oud is.
De rechten zoals bedoeld in het eerste lid worden uitgeoefend door de wettelijk
vertegenwoordiger(s) en betrokkene te samen, indien betrokkene al wel twaalf maar nog
geen zestien jaar oud is.
Vanaf zestien jaar oefent betrokkene zijn rechten zelfstandig uit.
In geval een betrokkene van zestien jaar of ouder door de leidinggevende van het
gebiedsteam voor het uitoefenen van zijn rechten wilsonbekwaam wordt geacht,
worden zijn rechten uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger( s). Heeft een
meerderjarige wilsonbekwame betrokkene geen wettelijk vertegenwoordiger, dan oefent de
echtgenoot of de levensgezel deze rechten uit. Heeft betrokkene geen echtgenoot of
levensgezel, of wenst deze de rechten van betrokkene niet uit te oefenen, dan kan een
ouder, een meerderjarige broer of een zus, of een meerderjarig kind van de betrokkene zijn
rechten uitoefenen.
De rechten die een (wettelijk) vertegenwoordiger uitoefent op basis van dit artikel, kunnen
door de leidinggevende worden beperkt of geweigerd indien zwaarwegende belangen van
betrokkene zich tegen deze uitoefening verzetten.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing indien de betrokken op grond van deze
regeling om instemming of toestemming dient te worden gevraagd voor een
gegevensverstrekking of daarover dient te worden geïnformeerd.

Artikel 20 Geheimhouding
Een ieder die op grond van deze regeling kennis neemt van persoonsgegevens van een inwoner of
een betrokkene, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij de wet of dit convenant anders
bepaalt.
Artikel 21 Slotbepalingen
1.
2.

Dit privacy-convenant treedt voor de duur van een jaar in werking op 1 januari 2015.
Indien de in de aanhef genoemde instellingen uiterlijk drie maanden voor de einddatum van
deze regeling geen ander besluit hebben genomen, wordt deze regeling geacht stilzwijgend
en ongewijzigd te zijn verlengd voor een periode van een jaar.
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3.
4.

5.

Dit convenant kan worden ingetrokken of gewijzigd door een gezamenlijk besluit van de in
de aanhef genoemde instellingen.
Instellingen die niet in de aanhef worden genoemd en deel gaan nemen aan een of meer
gebiedsteams binden zich aan deze privacyregeling door het ondertekenen van de
toetredingsverklaring.
Door het onderteken van deze verklaring treden zij in de rechten en plichten die deze
regeling aan de in de aanhef genoemde instellingen toekent.
Deze regeling kan worden aangehaald als Privacy-convenant gebiedsteams Súdwest-Fryslân
en Littenseradiel.

Súdwest-Fryslân, 1 januari 2015
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