Privacy by Design binnen lokale heffingen
Vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) krijgen we onder andere te maken met Privacy bij
Design en Default. Dit betekent dat we bij het ontwerp en/of
introductie van een nieuw systeem zorgvuldig moeten beoordelen welke (persoons)data we nodig hebben voor de uitvoering van onze taak, of nodig hebben in het kader van wet- en
regelgeving. Maar niet alleen bij een nieuw systeem is dit van
belang. Het is nu, aan de vooravond van de AVG, “het
moment” om de standaardinstellingen te beoordelen en vast
te stellen. Hierbij denken wij onder andere aan:









Belastingsysteem
E-dienstverlening voor burgers
Inrichting van een klant contact center
Waarderingssysteem
Procedure van bezwaar, beroep en kwijtschelding
Inschakelen externe partijen voor (deel)werkzaamheden
Invoeren van een “nieuwe” heffing
Aangaan van een fusie of gemeenschappelijke regeling

Vanuit de gedachte data-minimalisatie is het uitvoeren van
onze werkzaamheden en wettelijke taken gericht op het zo
min mogelijk verwerken van persoonsgegevens. Alle persoonsdata die we niet expliciet nodig hebben, moeten we ook
niet willen hebben, of zelfs niet moeten kunnen verwerken.
Het verwerken van data doen we door:










Opslag
Muteren
Verwijderen
Inzien
Delen
Leveren
Beschikbaar stellen
Anonimiseren
Pseudonimiseren

Door in uw processen een minimale set aan data te verwerken, zorgt u ervoor dat u nooit meer data kunt lekken die u in
oorsprong niet nodig had. Mocht er dan onverhoopt een lek
plaatsvinden, dan blijft dat beperkt tot gegevens die u rechtmatig mocht verwerken.
Daeta informatieveiligheid & advies en Van den Bosch &
Partners ondersteunen u graag in dit proces. Dit kan starten
bij de informatie-inventarisatie, pakketselectie, offertetra ject
/ aanbesteding en implementatie. Maar ook een analyse van
de huidige datasets en systemen behoort tot de mogelijkheden, evenals het (samen) maken van verwerkingenregisters,
verwerkersovereenkomsten en het doen van DPIA’s.
De mix van onze organisaties is uniek door onze kennis van
de specifieke en actuele wet- en regelgeving gecombineerd
met onze inhoudelijke kennis over lokale heffingen, uw informatiehuishouding, gegevensleveranciers en landelijke voorzieningen. In een vrijblijvend gesprek tonen wij u graag onze
toegevoegde waarde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via tel. 0184-490149 of info@vandenbosch-partners.nl.

