PRIVACYVERKLARING HOLLAND RIJNLAND
Doeleinden van gebruik
Persoonsgegevens aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland verstrekt,
worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven, bijvoorbeeld voor
het verkrijgen van een urgentieverklaring of het gebruik van de regiotaxi. Holland
Rijnland of door Holland Rijnland ingeschakelde derde partijen hanteren de in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen bepalingen over
persoonsgegevensbescherming.
Opgeslagen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses,
maar door of namens Holland Rijnland verwerkte persoonsgegevens zullen nooit
zonder toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Er zijn twee
uitzonderingen op deze regel. Ten eerste als Holland Rijnland dit moet doen door
een wettelijke grondslag, bijvoorbeeld in het kader van de leerplichtwet. Ten tweede
als persoonsgegevens gebruikt kunnen worden voor het opsporen van (pogingen
tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Holland Rijnland, haar
partners of medewerkers.
Indien u zelf persoonsgegevens verstrekt door middel van één of meer al dan niet
geautomatiseerde systemen, geeft u daarbij actief toestemming voor het verwerken
van deze gegevens door of namens Holland Rijnland.
De veiligheid van uw persoonsgegevens
Holland Rijnland meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de Functionaris voor
de Gegevensbescherming (FG) altijd als zij start met de verwerking van persoons
gegevens. Holland Rijnland heeft een eigen FG. Holland Rijnland en de door hen
ingeschakelde derde partijen hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Rechten
U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt bovendien
vragen de door Holland Rijnland verwerkte persoonsgegevens te laten overzetten
naar een door u gewenste andere instelling. Voor inzage, aanpassing of verwijdering
van uw persoonsgegevens, kunt u per post een verzoek indienen. Dit doet u met
bijgaand formulier. Vanwege de mogelijke verwerking door derden, zal het minimaal
zes weken duren voordat u antwoord ontvangt op uw verzoek. Het kan zijn dat u in
de tussentijd wordt benaderd door een medewerker van Holland Rijnland om uw
verzoek nader toe te lichten.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Inzageverzoek persoonsgegevens
Postbus 558
2300 AN Leiden
E-mail: directiesecretariaat@hollandrijnland.nl

Bijlage: Formulier: Verzoek AVG aan Holland Rijnland
VERZOEK om
INFORMATIE en/of RECTIFICATIE en/of VERWIJDERING en OVERDRAGEN van
door of namens Holland Rijnland VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
Dit verzoek kan per post of e-mail worden aangeboden aan Holland Rijnland.
De gegevens uit het verzoek worden na verwerking NIET opgeslagen.
De ondergetekende,
naam: ………………………………………………………………… …………………..
e-mailadres: ………………………………………………………………… …………….
telefoonnummer: ………………………………………………………………… ………..
verzoekt Holland Rijnland: (aankruisen welke vraag van toepassing is)
O kenbaar te maken welke onderstaande aangemerkte persoonsgegevens van hem
door of namens Holland Rijnland (op een digitale wijze) zijn verwerkt
O de door aanvrager aangegeven persoonsgegevens te rectificeren
O de door aanvrager aangegeven persoonsgegevens permanent te verwijderen
Aanvrager wenst informatie te krijgen welke van onderstaande persoonsgegevens
verwerkt zijn bij Holland Rijnland :
O achternaam
O voornaam
O voorletters
O adres
O huisnummer
O postcode
O e-mailadres
O anders, namelijk: …………………………………………………………………………
Als de aanvraag betrekking heeft op de rectificatie van persoonsgegevens, verzoekt
de ondergetekende de vollende persoonsgegevens als volgt te wijzigen:
Het huidige persoonsgegeven: Veranderen in:
1) ……………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………….
2)……………………………………………………………………………………………..…
…...……………………………………………………………………………………………..
3)..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… .
4)……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………..
5)……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….…
6)……………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………

Aanvrager verzoekt Holland Rijnland de onderstaande persoonsgegevens van hem
permanent te verwijderen:
O achternaam
O voornaam
O voorletters
O adres
O huisnummer
O postcode
O e-mailadres
O anders, namelijk: ……………………………………………….
Aanvrager verzoekt Holland Rijnland de onderstaande persoonsgegevens van hem
over te dragen aan de volgende organisatie
naam organisatie:…………………………………………………………………………..
afdeling: ……………………………………………………………………………………..
contactpersoon:…………………………………………………………………………….
postadres:……………………………………………………………………………………
postcode en plaats:…………………………………………………………………………
O achternaam
O voornaam
O voorletters
O adres
O huisnummer
O postcode
O e-mailadres
O anders, namelijk: ……………………………………………….

Datum: ………………………

