
Met de nieuwe taken op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp 
krijgt de gemeente er een flink aantal cliënten bij. Dit betekent dat de 
gemeente ook meer cliëntgegevens moet verwerken. Daarom neemt de 
gemeente aanvullende maatregelen om uw privacy te beschermen. 
Afspraken hierover hebben wij vastgelegd in het Privacy Protocol Sociaal 
Domein gemeente Waterland 2015. 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen in het protocol niet worden 
nageleefd, of wanneer u bezwaren heeft over de verwerking van uw gegevens, 
kunt u ook terecht bij de gemeente of bij het College Bescherming Persoons 
gegevens (www.cbpweb.nl). 

Wat betekent dit voor u als u voor zorg, ondersteuning of 
jeugdhulp te maken krijgt met de gemeente? 

Wij beschermen uw gegevens, ook buiten het gemeentehuis 
De gemeente werkt samen met verschillende zorgaanbieders in de regio. Het 
kan dan zo zijn dat voor het leveren van de zorg, er contact wordt gezocht 
met een van deze zorgaanbieders. Om u zo goed mogelijk te helpen, kan het 
nodig zijn dat deze zorgaanbieder inzicht krijgt in uw gegevens. Wanneer dit 
nodig is, dan wordt hiervoor eerst om uw toestemming gevraagd. Zonder uw 
toestemming verstrekken wij geen gegevens aan een zorgaanbieder. U weet 
dus altijd van te voren wie er allemaal toegang tot uw gegevens krijgen. 

Uw toestemming 
Voordat wij persoonsgegevens van u gaan verwerken, vragen wij uw 
toestemming. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek. Ook hoort 
u dan meer over wat uw rechten zijn en wat u kunt doen wanneer u van 
mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig gebeurt. 

Meer informatie en contact: 
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.waterland.nlfsociaaldomein/. Heeft u geen computer? Of heeft u na het 
lezen van dit protocol nog vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen 
met de gemeente via e-mail: sociaaldomein@waterland.nl t.a.v. Teamleider 
Uitvoering Sociaal Domein of te bellen met (0299) 658 666. 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 
Uw gegevens worden verwerkt in een dossier. Hierbij houden wij ons aan 
de afspraken die in het protocol zijn gemaakt. Dit betekent dat wij alleen 
gegevens opvragen, verwerken of delen met uw toestemming. 
Wilt u weten welke persoonlijke gegevens van u bij de gemeente bekend zijn? 
Dan kunt u om inzage vragen. Daar heeft u recht op. Bespreek uw vraag met 
uw consulent of kijk voor informatie op www.waterland.nlfsociaaldomein/. 

Onder de 18! 
Jouw vraag staat voorop 

Bent u van mening dat uw gegevens niet compleet zijn of niet kloppen? 
Of wilt u gegevens laten verwijderen of vernietigen? Daar kunt bij de 
gemeente om vragen. 

Voor het oplossen van jouw vraag of probleem heeft de gemeente per 
soonsgegevens van jou nodig. Welke gegevens wij nodig hebben, is 
afhankelijk van je vraag. De gegevens die wij verwerken moeten noodza 
kelijk zijn voor het vinden van een oplossing. Dus wij gaan altijd na of wij 
je kunnen ondersteunen zonder het verwerken van jouw gegevens. Over 
het verwerken van jouw gegevens heeft de gemeente afspraken en regels 
gemaakt. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen met jouw toe 
stemming kunnen opvragen, vastleggen en delen. Deze afspraken gelden 
ook voor andere partijen die bij het oplossen van jouw vraag betrokken 
worden. Alles gebeurt in samenspraak met jou. 

Zo vraagt u dit bij ons aan: 
• Bespreek uw vraag met uw consulent! 
of: 
• Kijk voor informatie op www.waterland.nlfsociaaldomein/ en vul het aan 
vraagformulier 'verzoek inzage, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens 
Sociaal Domein Waterland' in. U kunt het formulier ook opvragen bij uw 
consulent. Hij/zij helpt u graag. Heb je hierover een vraag? Meer informatie vind je op www.waterland.nlf 

sociaaldomein. Of stel je vraag aan je consulent. Hij/zij helpt je graag. 
Verwijderen of wijzigen kan alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet 
of het belang van een ander dan uzelf (te denken valt aan de veiligheid en/of 
gezondheid van anderen). 



Contactgegevens 

GemeenteWATERLAND 4Ißjf* - 
Gemeente Waterland 
Postbus 1000 
1140 BA Monnickendam 
Telefoon: (0299) 658 585 
www.waterland.nl 

Sociaal Domein 
Sociaal Domein gemeente Waterland 
Telefoon: (0299) 658 666 
E-mail: sociaaldomein@waterland.nl 
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