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Privacy-incidenten
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U heeftgevr:
9d om periodiek e worden geïnformeerd over privacy-incidenten binnen
onze gemeente. In deze brieftreft u een overzicht aan van de privacy-incidenten di zich
n de eerste helft van 2018 hebben voorgedaan.
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| Persoonsgegevens
waren _ | Na overleg meteen Juriste
15 de
| niet adeguaat afgeschermd _ | zienswijze door de verantwoordelijk
| Im een bjlage van een

| openbaar gepubliceerd
raadsstuk.

Ditdatalek is aan

| het icht gekomen naar

aanleiding van een klacht

L

ambtenaar geanonimiseerd. Er s een

door de betrokkene

datalek gemeld bij de Autorkeit

|

tondom de pubiicaie van raadsstukken

|

| Persoonsgegevens.

De werkwijze

_ | is opnieuw onder de aandacht
L gebracht.

Bijhet rapporteren over privacy.incidenten

|

is het van belang te onderkennen dat het

volledig voorkomen van incidenten niet bestaat. Doel s dat iedereen n de organisatie het
relevante beleid op gebied van privacybescherming kent en zich bewust s waar h f zij
een rol kan spelen bijhet verkleinen van de isico's n relatietot privacyincidenten.
Desalniettemin blijt een aantal isico's over, die kunnen eiden to
incidenten.
Om isico's verder te beperken wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de
‘beveiiging van privacygevoelige informatie binnen onze gemeente. Voorbeelden hiervan
z

<
«

De invoering van het Europese normenkader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Vernieuwde afspraxen met externe partijen in de vorm van
verwerkersovereenkomsten, ten behoeve van iformatiebeveiliging en
privacybescherming.

< _ Het nvoeren van een nieuwe privacy-beheerorganisatie
met een

functonaris gegevensbescherming en privacy-offcers.
Hiermee wordt getracht de rsico’s van privacy-incidenten beheersbaar te maken
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Met vriendelke groet

Burgemepsterren wethouders van Eijsden-Margraten,
De burgemeester,
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