Privacy statement VRK
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), bestaande uit GGD Kennemerland en Brandweer
Kennemerland, verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken
persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt uitleg gegeven over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan en verwerken in het kader van de uitvoering van onze (wettelijke) taken.
Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de VRK uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke medewerker mag ze inzien,
gebruiken of zonder uw toestemming doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die
worden voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels
zijn samengevat in onze privacyregeling. De privacyregeling is voor u in te zien op deze website.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Veiligheidsregio Kennemerland verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Afhankelijk van de aard van de
dienstverlening worden persoonsgegevens verzameld, zoals voor- en achternaam, geslacht,
geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mailadres.
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Bijzondere
persoonsgegevens zijn o.a. gegevens over uw gezondheid en uw BSN-nummer.
Plichten en verantwoordelijkheden
De VRK moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat
betekent onder meer dat uw persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden als daar een geldig
doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken of dienstverlening op uw
verzoek.
De VRK heeft passende beveiligingsmaatregelen/-procedures getroffen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens
en toegangscontroles tot computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en
wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.
De VRK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar
taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.
De VRK verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming,
tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.
Uw rechten
U heeft een aantal rechten als de VRK uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:
• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
• Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten
aanpassen of aanvullen.
• Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• Recht op beperking van de verwerking: het recht om ons te vragen het gebruik van uw
persoonsgegevens te beperken.
• Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
• Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te
dragen.

U kunt, wanneer u van een van deze rechten gebruik wilt maken, digitaal (privacy@vrk.nl) of
schriftelijk een verzoek indienen. Daarbij geeft u aan welke gegevens u wenst in te zien, aan te
vullen, te verbeteren of te laten verwijderen. Op uw verzoek wordt binnen 4 weken een digitale of
schriftelijke reactie gegeven. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.
U kunt echter ook een afspraak maken bij de VRK om langs te komen. Voor het inzien van uw
persoonsgegevens is het van belang dat u zich kunt legitimeren om aan te tonen dat de gegevens die
u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens
van andere personen in te zien.
Contact
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de
Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vrk.nl of door het sturen van een brief aan:
Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Handige links
Lees meer over privacy op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.
Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door de VRK te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande
waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de VRK
gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de
wijzigingen op de hoogte bent.

