Uw persoonsgegevens,
uw eigendom
Hoe zit het met uw recht op privacy?
U hebt recht op privacy
Als u met een hulpvraag bij de gemeente komt, dan
vragen we u om enkele persoonsgegevens te geven.
Bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Hebt u nog vragen?

En misschien uw Burger-service-nummer (BSN).

Neem dan contact op met uw gemeente. U kunt

Wij vragen nooit méér gegevens dan we nodig

ook kijken op de website: www.roosendaal.nl

hebben voor uw hulpvraag. Wij zetten deze

Op deze website vindt u het volledige privacy

persoonsgegevens in onze computer, in uw dossier.

protocol en privacybeleid van de gemeente.

Soms moeten we deze gegevens ook aan andere
organisaties of hulpverleners geven. Anders kunnen zij
hun werk niet doen. Maar uw persoonlijke gegevens
zijn wél uw eigendom. We noemen dat: ‘uw recht

Dunantstraat 80, 4701 GZ Roosendaal

op privacy’. We gaan dus heel zorgvuldig met uw

Telefoonnummer: 14 0165

persoonsgegevens om. Ook als we deze aan

E-mailadres: info@roosendaal.nl

anderen moeten doorgeven.

www.roosendaal.nl

Uw gegevens zijn veilig bij de gemeente. Wij gaan

Goed om te weten

daar zorgvuldig mee om. Daar kunt u op vertrouwen.

Wij praten nooit óver u, maar mét u. Dus we

In deze folder leest u hoe de gemeente met uw

bespreken uw hulpvraag altijd samen met u.

persoonlijke gegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

En we stellen samen met u een ondersteuningsplan
of gezinsplan op.

Onze gouden regels
De gemeente heeft drie gouden regels om uw

Als u wilt, mag u uw dossier inkijken. Dan weet u wat

persoonsgegevens te beschermen:

erin staat. Wilt u uw dossier inzien? Maak dan eerst

• Zo weinig mogelijk

een afspraak met de gemeente. Wilt u informatie in

De gemeente gebruikt alleen die persoonsgegevens

uw dossier veranderen of verwijderen? Dan kunt u

die nodig zijn om uw hulpvraag uit te voeren.

ook daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente.

• Niet zo maar doorgeven
De gemeente geeft alleen die persoonsgegevens 		
aan hulpverleners die zij echt nodig hebben om hun
werk te kunnen uitvoeren. Zij moeten zich ook aan
onze privacyregels houden.
• Open en eerlijk

In veilige handen
Als we uw gegevens in de computer opslaan, dan

We vertellen u altijd waarom we bepaalde persoons-

mag natuurlijk niet iedereen die gegevens bekijken

gegevens nodig hebben en met wie we deze

of gebruiken. Wij geven een beperkt aantal mensen

gegevens delen.

toegang tot uw dossier. En als we uw gegevens met
anderen moeten delen, dan zullen we dit met u

!

bespreken. Ook zorgen we ervoor dat onze
U kunt erop vertrouwen dat we

computers goed beveiligd zijn tegen zogenaamde

ons aan deze regels houden.

‘hackers’. Dat zijn criminelen die informatie uit
onze computers willen stelen.

