PRIVACYVERKLARING HOLLAND RIJNLAND
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om. Dat is wettelijk vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere
specifieke wetgeving. In het bijzonder voor de uitvoering van de Leerplichtwet is in bepaalde gevallen
de Wet politiegegevens van toepassing.
Welke gegevens gebruiken we?
We maken gebruik van de onderstaande gegevens:
•
•
•
•
•
•

naam (volledige voor- en achternaam)
geboortedatum
geboorteplaats
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere voor:
•
•
•
•

•

•

het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een aanvraag;
om u te kunnen bellen als dit nodig is voor onze dienstverlening;
om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die wij nodig
hebben voor de beoordeling van een aanvraag voor woningurgentie of gegevens die nodig
zijn in verband met de uitvoering van de Leerplichtwet.
de handhaving van de Leerplichtwet. Hiervoor gebruiken wij soms bijzondere
persoonsgegevens van u, zoals gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens.
Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. In het geval van
strafrechtelijke gegevens vindt dit alleen plaats indien sprake is van ongeoorloofd
schoolverzuim (relatief verzuim of absoluut verzuim) . In dat geval is de Wet politiegegevens
van toepassing.
voor het verkrijgen van een urgentieverklaring of het gebruik van de regiotaxi.
Persoonsgegevens die u verstrekt, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft
gegeven.

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, als:
•
•

wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting
wij dit met u hebben afgesproken

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke organisaties gegevens over u
ontvangen.
Holland Rijnland of door Holland Rijnland ingeschakelde derde partijen hanteren bepalingen over
persoonsgegevensbescherming zoals opgenomen in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). 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 verplicht is om te delen door een wettelijke grondslag,
bijvoorbeeld in het kader van de leerplichtwet.
Ten tweede als persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen
tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Holland Rijnland, zijn partners
of medewerkers.

Indien u zelf persoonsgegevens verstrekt door middel van een (geautomatiseerd) systeem, dan geeft
u daarbij actief toestemming voor het verwerken van deze gegevens door of namens Holland
Rijnland.
Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een zogenaamde
verwerkersovereenkomst. Met die organisaties spreken wij af dat zij net zo zorgvuldig omgaan met
uw gegevens als wijzelf. Holland Rijnland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw
persoonsgegevens.
Hoe zit het met 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 persoonsgegevens. 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.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen in het
tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Wilt u een
algemene vraag stellen of melding doen over het gebruik van persoonsgegevens door ons? Meld dit
dan bij ons
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren daarbij de wettelijke
bewaartermijnen.
Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen, aanvullen, verwijderen of laten overdragen?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen of te laten
verwijderen. Gebruiken wij niet uw juiste gegevens, of zijn ze niet compleet? Op uw verzoek kunnen
wij gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen tenzij dat volgens onze wettelijke taak niet kan of
mag.
Daarnaast kunt u de door Holland Rijnland verwerkte persoonsgegevens laten overzetten naar een
andere, door u gewenste instelling.
Het is om privacy-redenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, aan te
passen, aan te vullen of te verwijderen.
We handelen uw verzoek om inzage, aanpassing, aanvulling, verwijdering of overdragen binnen één
maand af.

Voor inzage, aanpassing, aanvulling, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u
per post of via deze link een verzoek indienen. Vanwege de mogelijke verwerking door derden, duurt
het maximaal vier weken voordat u antwoord ontvangt op uw verzoek. U kunt tussentijds worden
benaderd door een medewerker van Holland Rijnland om uw verzoek nader toe te lichten. U kunt uw
schriftelijke verzoeken sturen naar:
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Functionaris Gegevensbescherming Postbus 558 2300 AN
Leiden E-mail: fg@hollandrijnland.nl
Kunt u bezwaar maken?
Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U
heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij
het dagelijks bestuur van Holland Rijnland.
Wilt u een klacht indienen over uw privacy?
Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Bent u ontevreden over de manier waarop
Holland Rijnland met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met de (onafhankelijke)
functionaris gegevensbescherming (FG) via fg@hollandrijnland.nl.
Ook kunt u een klacht indienen over de manier waarop wij met uw privacy omgaan. Daarvoor kunt u
terecht bij de klachtencoördinator van Holland Rijnland.
Meer informatie?
Meer informatie over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

