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Inleiding
toe aan de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:









het recht van informatie;
het recht van inzage;
het recht op rectificatie;
het recht op dataportabiliteit;
het recht op gegevenswissing en vergetelheid;
het recht op beperking van de verwerking;
het recht op bezwaar (verzet) en
het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming (bijvoorbeeld profilering).

It Fryske Gea draagt de verantwoordelijkheid om aan de uitoefening van de rechten
van betrokkenen te voldoen. It Fryske Gea is bijvoorbeeld
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van werknemersgegevens en dient
voor deze gegevensverwerking aan de rechten van werknemers (de betrokkenen) te
kunnen voldoen.
In deze procedure wordt uitleg gegeven over de verschillende rechten van
betrokkenen en de bijbehorende specifieke vereisten, gevolgd door de algemene
kaders hoe er aan de rechten moet worden voldaan, de weigeringsgronden, de eisen
aan communicatie en de reactietermijnen.
Rechten van betrokkenen
Het recht op informatie
Betrokkene heeft het recht om bij de verkrijging van zijn persoonsgegevens te worden
geïnformeerd over het feit dat een verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt
en op welke wijze dit gebeurt. Deze informatie moet beknopt, transparant, eenvoudig
toegankelijk en er moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt. It Fryske Gea
moet minimaal informatie verstrekken over:
 De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
 De verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking;
 Eventueel de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke;
 De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens;
 De bewaartermijnen;
 De rechten van betrokkenen;
 Het recht om toestemming in te trekken;
 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

Het moment van informeren
Indien de persoonsgegevens (zullen) worden gebruikt voor communicatie met de
betrokkene, dan dient bovenstaande informatie uiterlijk op het moment van het eerste
contact te worden verstrekt.
In het geval dat persoonsgegevens niet voor communicatie met de betrokkene worden
gebruikt, en direct van de betrokkene zijn verkregen, geldt dat It Fryske Gea op het
moment van het verkrijgen van die gegevens de bovenstaande informatie moet
verstrekken. Tot direct verkregen persoonsgegevens behoren de persoonsgegevens
die de betrokkene bewust aan It Fryske Gea verstrekt, maar kunnen ook
persoonsgegevens zijn die It Fryske Gea verzamelt over de betrokkene door middel
van bijvoorbeeld camerabeelden.
Wanneer het persoonsgegevens betreft die It Fryske Gea niet direct van de
betrokkene heeft verkregen, geldt dat It Fryske Gea binnen een redelijk termijn, maar
uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens de informatie
dient te verstrekken.

Uitzonderingen

Er gelden uitzonderingen op de verplichting om informatie aan de betrokkene te
verstrekken. Zowel bij direct als niet direct van de betrokkene verkregen
persoonsgegevens, is het niet nodig informatie te verstrekken voor zover de
betrokkene reeds over die informatie beschikt.
Wanneer de persoonsgegevens niet direct van de betrokkene zijn verkregen, is het
bovendien niet noodzakelijk de informatie te verstrekken indien:







Het verstrekken van de informatie onmogelijk is;
Het verstrekken van de informatie onevenredig veel inspanning zou vergen;
Het verstrekken van de informatie het verwezenlijken van de doeleinden
van de verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang
dreigt te brengen;
Het verkrijgen van de informatie uitdrukkelijk is voorgeschreven door recht
van toepassing op de verwerkingsverantwoordelijke; of
De persoonsgegevens uit hoofde van een beroepsgeheim vertrouwelijk
moeten blijven.

Recht op inzage









-

Recht op rectificatie

Recht op gegevenswissing en vergetelheid














Recht op beperking van de verwerking









Recht op dataportabiliteit









Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming

Algemene weigeringsgronden

Eisen aan communicatie

Termijn

Verantwoordelijkheden en registratie van verzoeken
Het hoofd financiën en administratie van It Fryske Gea draagt coördineert de naleving
van deze procedure. De procesverantwoordelijken binnen It Fryske Gea dragen zorg
voor de feitelijke uitvoering van deze procedure en het naleven hiervan. Zij zorgen ook
voor registratie van de verzoeken.

