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Onderwerp: Privacy-proof: functionaris gegevensbescherming (FG)

Betreft :Fcl 49990801 / Ecl 10000

Incidenteel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn
-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2018

2019

2020

2021

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 2%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden
Te dekken

Algemene toelichting

76

-

76

-

76

76

-

76

-

76

De
nieuwe
AVG:
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (EU 2016/679) verplicht onze
gemeente tot aanwijzing van een functionaris voor
gegevensbescherming (FG). Gezien de positie die deze
functionaris bekleedt, ligt hiervoor een nieuwe vaste
functie-aanstelling voor de hand, namelijk hij
- dient te worden betrokken bij alle situaties waar
bescherming van persoonsgegevens spelen;
- heeft toegang nodig tot alle persoonsgegevens om toe te
zien op de naleving van deze AVG;
- voert zonder instructies zijn taken uit en brengt
rechtstreeks verslag aan de gemeentesecretaris uit.
De voornaamste taken van de functionaris voor
gegevensbescherming zijn:

controleren of de gemeente voldoet aan alle
verplichtingen
uit
de
AVG
en
andere
privacywetgeving inclusief controle bij externe
verwerkers bv. webleverancier die werken met de
persoonsgegevens

adviseren over de risicobeoordeling bij een
beleidsontwikkeling
met
gebruik
van
persoonsgegevens;

samenwerken met Autoriteit Persoonsgegevens
zoals vooraf overleg bij risicovolle verwerkingen

Voor meer info zie EU-werkgroep: Richtlijnen voor
functionarissen voor de gegevensbescherming
De vervulling van deze taken wordt begroot op jaarlijks
500 uur bij minimaal 150 diensten of verwerkingen met
persoonsgegevens, d.w.z. het controleren van 50
verwerkingen per jaar, het adviseren over 20
ontwikkelingen per jaar en 10 maal per jaar de afstemming
met de AP: Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor het eerst in 2018 wordt een verdubbeling tot 1.000
uur verwacht om de achterstand van de noodzakelijke
advisering,
afstemming
over
het
bestaande
gemeentebeleid waarbij persoonsgegevens al worden
gebruikt w.o. 3D’s in te lopen en om de opzet van het
Privacybeleid: Beleid gegevensbescherming en –beveiliging
te controleren.
Door deze functie aan te vullen met de extra
werkzaamheden die voor de gemeente voortvloeien uit de
AVG, begroot op jaarlijks 950 uur, gaat het om 1fte waarbij
de achterstand door dezelfde functionaris kan worden
opgevangen. De AVG staat toe dat de FG ook die andere
taken vervult:
- beheren en uitontwikkelen van BIG en Privacy Register
met alle verwerkingen van persoonsgegevens
- opleiden van medewerkers door kennisoverdracht en
uitleg van de werking van ons Privacybeleid
- behandelen van de privacyverzoeken om inzage,
rectificatie, wissing, beperking en overdracht
inclusief de ondersteuning bij de afhandeling van
privacyklachten of bezwaar tegen ons besluit
- informeren van de klanten van hun rechten in
transparante vorm en in duidelijke en eenvoudige taal
- monitoren van de afspraken met verwerkers/ externen
over het gebruik van de persoonsgegevens
- bijdragen aan de melding van een inbreuk op
persoonsgegevens bij AP, betrokkene(n) en BiZa
- adviseren over privacy-ontwikkelingen bv over de eisen
elektronische handtekening bij digitalisering
- doen van zelfonderzoeken om het bestaan en de werking

van het Privacybeleid te verbeteren
De functie is nog niet gewaardeerd. Indicatief gaan we uit
van schaal 10.
De functionaris kan worden geplaatst binnen cluster PZ-BB
of Middelen-BB.
De functionaris wordt voorlopig voor 3 jaren geworven. Na
afloop van deze periode kan worden bepaald wat het
werkelijke tijdsbeslag van de functie is in de beheerfase.
Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Voldoen aan wettelijke vereiste. Verzorgen dienstverlening
aan burgers en organisaties met betrekking tot privacy.

