
 
 

Privacybeleid IBD 
 
Binnen de IBD wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers van gemeenten, 
aangesloten gemeenschappelijke regelingen en leveranciers. Persoonsgegevens worden alleen 
vastgelegd voor het goed uitvoeren van de taken van de IBD: ondersteuning van gemeenten bij 
informatiebeveiliging. Het gaat hierbij voornamelijk om naam, functie, organisatie en 
contactgegevens. 
 
De medewerker van de genoemde doelgroep moet erop kunnen vertrouwen dat de IBD zorgvuldig 
en veilig met de persoonsgegevens omgaat. De IBD is bewust bezig met de bescherming van de 
toevertrouwde gegevens en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door 
maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en 
gebruikerscontrole.  
 
Dit beleid is van toepassing op de IBD, alle processen, onderdelen, objecten en 
gegevensverzamelingen van de gemeente. Dit privacybeleid van de IBD is in lijn met het 
algemene beleid van de VNG en KING en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.  
 
Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens 
Voor de omgang met persoonsgegevens gelden de volgende wettelijke kaders: 
 

• Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de 
Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming2  
 
Uitgangspunten  
De IBD gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van 
betrokkenen. De IBD houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 
 
Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze 
verwerkt. 
 
Grondslag en doelbinding 
De IBD zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.  
 
Dataminimalisatie 
De IBD verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf 
bepaalde doel: de ondersteuning van gemeenten bij hun informatiebeveiliging. De IBD streeft naar 
minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens 
verwerkt.  
 
Bewaartermijn 

                                                
1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-03-10 
2 https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg 



 
 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens 
kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen. 
 
Integriteit, juistheid en vertrouwelijkheid 
De IBD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk en waarborgt 
zo goed mogelijk dat de persoonsgegevens niet verkeerd en verouderd zijn. De persoonsgegevens 
worden alleen verwerkt in lijn met het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt 
de IBD voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Jaarlijks laat de IBD een penetratietest 
uitvoeren op haar systemen. De resultaten van deze penetratietest zijn voor de vertrouwde 
contactpersonen van de doelgroep in te zien op locatie van de IBD.  
 
Lees meer over integriteit en vertrouwelijkheid via de volgende link: 
https://www.ibdgemeenten.nl/faq/#faq-hoe-veilig-gegevens-ibd 
 
Delen met derden 
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking 
van persoonsgegevens, maakt de IBD afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan 
moet voldoen. Deze afspraken zijn in lijn met de wetgeving. De IBD controleert deze afspraken 
jaarlijks. 
 
Subsidiariteit 
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.  
 
Proportionaliteit 
De manier waarop en de mate waarin de IBD persoonsgegevens verwerkt staat in verhouding tot 
het te dienen doel. 
 
Rechten van betrokkenen 
De IBD honoreert alle rechten van betrokkenen3: 
 

• Recht op informatie: Betrokkenen worden door de IBD geïnformeerd op het 
moment dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. 

• Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om op locatie van de IBD in te zien of, 
en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. Ook kan door de IBD een 
afschrift worden verstuurd van de gegevens. 

• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een 
verzoek indienen bij de IBD om dit te corrigeren. 

                                                
3 Recht van inzage van de betrokkene (Artikel 15) 

Recht op rectificatie (Artikel 16) 

Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) (Artikel 17) 

Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18) 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20) 

Recht van bezwaar (Artikel 21) 

 



 
 

• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming geeft om 
gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de toestemming in te trekken 
en persoonsgegevens te laten verwijderen. 

• Recht op beperking: De betrokkene hebben het recht om een verzoek in te dienen tot 
beperking van de gegevensverwerking. De IBD zal zo goed mogelijk invulling geven aan 
dit verzoek. 

• Recht op overdraagbaarheid: Betrokkenen hebben het recht op overdraagbaarheid van 
zijn/haar persoonsgegevens, ofwel dataportabiliteit. 

• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de 
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De IBD zal hieraan voldoen. 

• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de IBD te vragen om hun 
persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 

 
Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het hoofd van de IBD. Het beleid wordt 
ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd 
via www.IBDgemeenten.nl. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op 
www.IBDgemeenten.nl 
 
Aldus vastgesteld door het hoofd van de IBD op 8 september 2017 
 
 
Nausikaä Efstratiades, Hoofd IBD 
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