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Privacyreglement
Unitus is de koepelorganisatie voor de stichtingen Vorkmeer, Punt Welzijn, Let’s Move en
Hoera kindercentra. In dit document bedoelen wij met Unitus alle hiervoor genoemde
stichtingen.
Binnen Unitus wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en
ketenpartners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het
goed uitvoeren van de taken in opdracht van de gemeenten waarvoor wij werkzaam zijn of
voor het uitvoeren van kinderopvang. De burger kan er op vertrouwen dat Unitus
zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. In deze tijd van steeds meer
nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen past ook Unitus haar manier van werken
hierop aan. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen,
globalisering en een steeds meer digitale communicatie stellen andere eisen aan de
bescherming van gegevens en privacy. Unitus is zich hiervan bewust en zorgt dat de
privacy gewaarborgd blijft onder andere door maatregelen op het gebied van
informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.
Het bestuur, management en medewerkers van Unitus spelen een cruciale rol bij het
waarborgen van de privacy.
Dit document geeft duidelijk richting aan privacy en laat zien dat de privacy wordt
gewaarborgd, beschermd en gehandhaafd.
Wettelijke kader voor de omgang met gegevens
De bestuurder en het management zijn verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en
handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
 Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de
Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Uitgangspunten privacybeleid
Unitus gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy
van betrokkenen. Unitus houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en
zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Grondslag en doelbinding
Unitus zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde en gerechtvaardigde
doelen worden verzameld en verwerkt.
Voorwaarden / rechtvaardigheidsgronden voor de verwerking van
persoonsgegevens:
 Toestemming
Degene wiens gegevens worden verwerkt moet hiertoe uitdrukkelijk toestemming
geven.
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 Uitvoering overeenkomst
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is.
 Publiekrechtelijke taak
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een
publiekrechtelijke taak.
 Gerechtvaardigd belang
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een
gerechtvaardigd belang van degene die de gegevens verwerkt (of van een derde
aan wie de gegevens worden verstrekt). De verwerker van de gegevens moet
vooraf nagaan of hetzelfde resultaat niet kan worden bereikt met minder gegevens.
3. Dataminimalisatie
Unitus verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het
vooraf bepaalde doel. Unitus streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk
worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
4. Bewaartermijnen
Binnen Unitus worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig. Hierbij wordt
rekening gehouden met de wettelijke bewaartermijnen.
5. Integriteit en vertrouwelijkheid
Unitus gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo
worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht
en voor het doel waarvoor deze gegevens worden verzameld. Deze gedragsafspraken zijn
ook vastgelegd in het gedragsprotocol.
6. Delen met Derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van
persoonsgegevens, maken de partijen onderling afspraken over de eisen ten aanzien van
de gegevensuitwisseling. Deze afspraken voldoen aan de wetgeving.
7. Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger(s) zoveel mogelijk
beperkt.
8. Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene(n) mag niet onevenredig zijn in verhouding
tot en met de verwerking te dienen doel.
9. Rechten van betrokkenen
Unitus honoreert alle rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG).
De wet bepaalt niet alleen de plichten van degene die de persoonsgegevens verwerken,
maar bepaalt ook de rechten van personen waarvan de gegevens worden verwerkt. Er
bestaan de volgende rechten voor betrokkenen:
 Recht op informatie
 Inzagerecht
 Correctierecht
 Recht van Verzet
 Recht om vergeten te worden
 Recht op bezwaar
 Recht op dataportabiliteit
Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van zijn / haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit
verzoek kan zowel schriftelijk als via de email ingediend worden. Unitus heeft dan vier
weken de tijd, vanaf de dag van ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het
verzoek gerechtvaardigd is. Unitus laat binnen vier weken weten wat er met het verzoek
gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om een klacht
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in te dienen bij de instelling volgens de klachtenprocedure of een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Toestemmingsverklaring
Toestemming is uitsluitend relevant indien niet een van de andere gronden uit artikel 8
van toepassing is.
Voor toestemming door een meerderjarige geldt: een ondubbelzinnige toestemming van
de betrokkene om zijn of haar gegevens te verwerken.
Deze grond is echter niet exclusief. Daarnaast kunnen ook op andere gronden gegevens
worden verwerkt, terwijl de wet ook de toestemming van de betrokkene als
rechtvaardigingsgrond kan uitsluiten, bij voorbeeld in situaties waarin sprake is van
ongelijke machtsverhoudingen tussen verantwoordelijke en betrokkene.
Bij de verantwoordelijk medewerker dient elke twijfel te zijn uitgesloten over de vraag of
de betrokkene zijn/haar toestemming heeft gegeven. Als er twijfel is over de vraag of de
betrokkene zijn toestemming heeft verleend dient de medewerker te verifiëren of hij er
terecht vanuit gaat dat de betrokkene er mee heeft ingestemd. Dit hoeft niet per se
schriftelijk te zijn.
Een medewerker moet zich ervan vergewissen dat de betrokkenen meerderjarig is om te
weten of toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist is.
Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te
worden opgenomen. Gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon mogen
in een register worden opgenomen.
Verantwoordelijke
De bestuurder van Unitus is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens de
werkmaatschappijen binnen Unitus worden uitgevoerd.
Verwerkingen (Artikel 4, AVG)
De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt
onder een verwerking:
 Verzamelen, vastleggen en ordenen
 Bewaren, bijwerken en wijzigen
 Opvragen, raadplegen, gebruiken
 Verstrekken door middel van doorzending
 Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling
 Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
Doeleinden (Artikel 5, AVG)
Volgens de Wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel
is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De
gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van
sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de
wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.
Klachten
Unitus beschikt over een algemene klachtenprocedure. Deze is terug te vinden op de
websites van de stichtingen.
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