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De gemeente Lochem verwerkt veel persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en 

(keten)partners. Wij verzamelen persoonsgegevens voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijke 

wettelijke taken. De inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met zijn 

persoonsgegevens omgaan. 

De gemeente Lochem is zich hier van bewust. Dit stelt eisen aan informatieveiligheid voor al onze 

gegevens. Wij nemen extra maatregelen om een oneigenlijk gebruik/registratie van 

persoonsgegevens te voorkomen. Zo hebben wij maatregelen op het gebied van 

informatiebeveiliging, minimaal gebruik van persoonsgegevens, openheid en gebruikerscontrole 

genomen. 

 

Dit beleid geldt voor de hele organisatie, alle processen, systemen en gegevensverzamelingen van de 

gemeente. Hoe wij dit doen, staat in het reglement voor persoonsgegevensbescherming en in  

themabeleid. 

Wet voor de omgang met persoonsgegevens  

De gemeente is verantwoordelijk voor het schrijven, uitvoeren, uitleggen en handhaven van het 

beleid. Hiervoor geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). 

 

Uitgangspunten  

Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: 

 

De gemeente verwerkt alleen gegevens van en over personen die noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van haar taken. Dit moet wel goed en volgens de regels gebeuren. Ook bepalen wij of het 

verwerken van persoonsgegevens nodig is voor het doel. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 

van de betrokken inwoner moet zo klein mogelijk zijn. De persoon, van wie de gegevens zijn, wordt 

over de verwerking verteld. De inwoner kent zijn/haar rechten. De persoonsgegevens moeten 

kloppend zijn en blijven. 

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. De 

medewerkers die de persoonsgegevens verwerken hebben een geheimhoudingsplicht. De gegevens 

verwerken wij voor het doel, waarvoor wij deze gegevens hebben gekregen. Daarbij zorgt de 

gemeente voor de passende beveiliging van persoonsgegevens. Hoe we deze beveiliging hebben 

geregeld, staat in het informatiebeveiligingsbeleid. 

 
Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen 
oefenen. De gemeente bewaart gegevens zolang als in de wet staat. Als de bewaartermijn niet in een 
wet staat, bewaren we de gegevens zo kort mogelijk. Daarna vernietigen we deze gegevens. 
 
In het geval van samenwerking met andere partijen, waarbij wij persoonsgegevens delen, maakt de 
gemeente Lochem afspraken. De gemeente controleert deze afspraken. Wij vertellen de betrokkene, 
met welke partijen wij de persoonsgegevens delen. 
 

Iedere betrokkene heeft recht op inzage. Maar ook op verbetering, aanvulling, verwijdering of 

afscherming van zijn persoonsgegevens in verwerkingen. 
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De taak voor gegevensbescherming ligt bij het (lijn)management. Het College van B&W is 
eindverantwoordelijk. De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming benoemd, de 
interne toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit.  

 

Dit beleid treedt in werking na vaststelling door het college van B&W. Iedere drie jaar bekijken wij 

het beleid en wanneer nodig passen wij dit aan.  

 


