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Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam
Het gemeentebestuur van Rotterdam
en het bevoegd gezag van:
Koers VO, Samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam;
PPO, Passend Primair Onderwijs Rotterdam, samenwerkingsverband voor passend
onderwijs;
Regionale Opleidingscentra Zadkine en Albeda;
LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam;
Stichting Boor;
Stichting Yulius;
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs;
CVO Accent;
Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk;
Hierna te noemen de partners

Aanleiding en doel van deze privacy-regeling
Het gemeentebestuur van Rotterdam en de schoolbesturen van het primair en voortgezet
onderwijs en van de regionale opleidingscentra hebben in het programma Leren Loont!
afgesproken om tot een gezamenlijke aanpak te komen van de problematiek van
thuiszitters.
Onder thuiszitters worden verstaan: leer – of kwalificatieplichtige jeugdigen tot achttien
jaar die niet zijn ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling, of die wel zijn
ingeschreven maar zonder ontheffing of vrijstelling, gedurende een aaneengesloten
periode van meer dan vier weken, niet deelnemen aan het onderwijs of aan een vorm van
begeleiding of hulp die gericht is op weer deelnemen aan het onderwijs.;
De samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen slagen er niet in om binnen een
redelijke termijn alle thuiszitters weer toe te leiden naar het onderwijs, c.q. hen te
plaatsen op een school;
Voor deze groep thuiszitters richten de partners de Taskforce Thuiszitters op. De Taskforce
heeft tot doel deze groep thuiszitters zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is weer toe te
leiden naar een erkende onderwijsinstelling.
Voor de taakuitoefening van de Taskforce is het noodzakelijk dat de partners
persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, verwerken.
De partners zijn verplicht deze gegevensverwerking rechtmatig en zorgvuldig in te richten
en achten het daarom noodzakelijk hun afspraken over de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van hun samenwerking vast te leggen.

Wet – en regelgeving die van toepassing is
Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind;
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Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden;
Artikel 10 Grondwet;
Wet bescherming persoonsgegevens;
Leerplichtwet 1969;
Wet op het primair onderwijs;
Wet op het voortgezet onderwijs;
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg;
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
Jeugdwet;
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers;
Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen;
Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen;
Privacy-regelingen van de partners.
De partners maken de volgende afspraken over de verwerking van persoonsgegevens in
verband met hun samenwerking in de terugkeer van thuiszitters naar het onderwijs:

Artikel 1

Begripsbepalingen

agenda-deelnemer

instelling of vrij gevestigde beroepskracht die geen partner is, maar
die vanwege zijn professionele betrokkenheid bij een thuiszitter of
een gezinslid ad hoc persoonsgegevens verstrekt, dan wel deelneemt
aan het overleg van de kerngroep;
beheerder
degene die, onder verantwoordelijkheid en op aanwijzing van de
verantwoordelijke, de persoonsgegevens die in het bestand zijn
opgenomen beheert, zijnde de projectleider Taskforce Thuiszitters;
bestand
de verzameling persoonsgegevens die op meer personen betrekking
heeft en die is vastgelegd met het oog op het doel van de Taskforce,
zoals beschreven in artikel 2 lid1;
betrokkene
de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
buitenkant-informatie
persoonsgegevens over een thuiszitter die uitsluitend de
volgende informatie bevatten: of de thuiszitter ondersteuning wordt
geboden, zo ja welke vorm van ondersteuning, de datum waarop de
ondersteuning is begonnen, indien van toepassing wanneer deze
ondersteuning is afgesloten en gegevens over de naam, de functie en
de bereikbaarheid van een contactpersoon;
bijzondere
persoonsgegevens
persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap
van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en
persoonsgegevens over hinderlijk en onrechtmatig gedrag in verband
met een opgelegd verbod;
gezinslid
de persoon of de personen met wie de thuiszitter in gezinsverband
leeft of heeft geleefd;
informatie-analist
functionaris die is toegevoegd aan de Taskforce en die in opdracht
van de projectleider de gegevens in het bestand van de Taskforce
analyseert ten behoeve van beleidsevaluatie en – vorming;
kerngroep
Kerngroep Thuiszitters: werkgroep van de Taskforce die op
casusniveau de taken van de Taskforce voorbereidt, in ieder geval
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bestaande uit: een vertegenwoordiger van Koers VO en/of van PPO
Rotterdam, de leerplichtambtenaar, alsmede de zaakonderzoeker en
de projectleider;
leerplichtambtenaar leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam;
ondersteuning
iedere vorm van (jeugd)hulp, begeleiding, maatschappelijke
ondersteuning, zorg of behandeling, geboden aan de thuiszitter en/
of zijn gezin, gericht op het weer deelnemen aan het onderwijs op
een erkende onderwijsinstelling;
partner
de organisatie of instelling die deel uit maakt van de Taskforce en
zich door ondertekening van deze privacy-regeling bindt aan de
bepalingen hiervan;
persoonsgegeven
elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijk persoon;
Taskforce
Taskforce Thuiszitters Rotterdam, ingesteld door het
gemeentebestuur van Rotterdam en de samenwerkingsverbanden van
de schoolbesturen, in nauw overleg met de overige partners;
thuiszitter
een leerplichtige of kwalificatieplichtige jeugdige tot achttien jaar
die bij de Taskforce is aangemeld met het doel hem zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is weer te laten deelnemen aan het onderwijs
van een erkende onderwijsinstelling;
verantwoordelijke verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens, zijnde B&W van de gemeente Rotterdam;
verwerking van
persoonsgegevens
elke handeling, of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
wettelijk
vertegenwoordiger de ouder van de minderjarige die het gezag over hem uitoefent, of
indien er geen ouder is die het gezag uitoefent, de voogd van de
minderjarige die het gezag over hem uitoefent;
zaakonderzoeker
het lid van de kerngroep dat door de projectleider wordt aangewezen
om ten behoeve van de Taskforce informatie te verzamelen over een
thuiszitter en zijn (gezins)omstandigheden met het oog op het
overleg, de probleemanalyse en de besluitvorming in de kerngroep en
de Taskforce.
Artikel 2
Doel van de gegevensverwerking
1. Het doel van de gegevensverwerking op basis van deze regeling is de thuiszitter zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, weer te laten deelnemen aan het onderwijs
van een erkende onderwijsinstelling.
2. De partners realiseren dit doel door:
-

verzamelen van informatie over (de problematiek van) de thuiszitter en zo
nodig van zijn gezinsleden, en het op basis van deze informatie opstellen van
een probleemanalyse;

-

besluiten welke school de thuiszitter moet toelaten;
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-

vaststellen welke ondersteuning de thuiszitter en zijn gezinsleden nodig hebben
voor de terugkeer van de thuiszitter naar het onderwijs;

-

volgen of het aanwijzen van de school er toe leidt dat de thuiszitter weer
structureel deelneemt aan het onderwijs.

3. Het doel van de gegevensverwerking is eveneens gegevens verzamelen over de
aantallen thuiszitters, de oorzaken van het thuiszitten en over de resultaten van de
Taskforce. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor dit doel, worden zodanig
bewerkt dat zij niet langer te herleiden zijn tot een individuele persoon.
Artikel 3
Toepassingsgebied
1. Deze regeling is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband
met de samenwerking van de partners in de Taskforce Thuiszitters gericht op de
terugkeer van de thuiszitter naar het onderwijs.
2. Deze regeling betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 genoemde
persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens op papier, via e mail of anderszins
digitaal of door middel van foto, video of audio worden verwerkt.
Artikel 4

Verantwoordelijkheden van het college van B&W als verantwoordelijke in
de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens
1. Het college van B&W van de gemeente Rotterdam ziet er als verantwoordelijke in
de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens op toe dat:
- deze regeling wordt nageleefd evenals alle overige wettelijke verplichtingen
met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
betrokkenen;
- er voorzieningen worden getroffen ter bevordering van de juistheid en de
volledigheid van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
- ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens afdoende maatregelen
worden genomen;
- uitsluitend persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is
voor de terugkeer van de thuiszitter naar het onderwijs en dat deze gegevens
niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.
2. Het college van B&W van Rotterdam draagt er zorg voor dat de verwerking van
persoonsgegevens op grond van deze regeling wordt aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 5
Aanmelding van een leerling bij de Taskforce
1. Een leerling kan, in verband met zijn schoolverzuim, worden aangemeld bij de
Taskforce in en door het geregelde overleg van de beide Samenwerkingsverbanden
Koers VO en PPO Rotterdam, Leerplicht en de zaakonderzoeker van de Taskforce,
ook wel aangeduid als de kerngroep Thuiszitters.
2. Bij de aanmelding verstrekken de leden van het overleg zoals bedoeld in lid 1 de
persoonsgegevens van de leerling waarover zij beschikken, voor zover noodzakelijk
in verband met de taken van de Taskforce.
3. Vóór de aanmelding informeert de aanmelder zoals bedoeld in lid 1, de leerling en
zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) over deze aanmelding en het doel daarvan.
Artikel 6

Het informeren van de thuiszitter over de gegevensverwerking
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1. De thuiszitter wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling geïnformeerd
door de Taskforce over de verwerking van zijn gegevens op grond van deze regeling.
De thuiszitter wordt dan ook geïnformeerd over het doel van de
gegevensverwerking en over de rechten die hij kan uitoefenen. Artikel 14 lid 2 is
daarbij van toepassing.
2. Het informeren van de thuiszitter kan worden uitgesteld of achterwege blijven voor
zover dit noodzakelijk is voor de belangen genoemd in artikel 43 Wet bescherming
persoonsgegevens.
3. De projectleider beslist over uitstel, dan wel achterwege blijven van het
informeren van de thuiszitter en legt zijn besluit vast in het bestand, waarbij de
redenen die tot het besluit hebben geleid eveneens worden beschreven.

Artikel 7

1.

2.

3.

4.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de
gemeente, (de (scholen van) de samenwerkingsverbanden Koers VO en
PPO Rotterdam en de ROC’ s
Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en door de
samenwerkingsverbanden is de noodzaak van deze verwerking in verband met de
goede vervulling van publiekrechtelijke taken zoals beschreven in de Leerplichtwet
1969.
Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de Regionale
Opleidingscentra is de noodzaak van de verwerking van persoonsgegevens in
verband met een gerechtvaardigd belang van deze centra.
De verstrekking van persoonsgegevens door de samenwerkingsverbanden en door de
regionale opleidingscentra aan de gemeente is nader uitgewerkt in artikel 18 van
de Leerplichtwet 1969.
Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de overige partners is de
ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, dan wel de noodzaak ter
vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene.

Artikel 8

Toestemming of conflict van plichten als grondslag voor de
gegevensverwerking door partners met een geheimhoudingsplicht ten
opzichte van de thuiszitter en/of een gezinslid
1. (Beroepskrachten van) partners die op grond van hun zorg – behandel – of
hulpverleningsrelatie een geheimhoudingsplicht in acht hebben te nemen ten
opzichte van de thuiszitter en/of een gezinslid, vragen zijn toestemming voor het
verstrekken van zijn gegevens aan de overige partners van de Taskforce. Voordat
zij toestemming vragen leggen zij de thuiszitter en/of een gezinslid uit met welk
doel en aan wie de gegevens zullen worden verstrekt. Artikel 14 lid 4 is daarbij van
toepassing.
2. Meent een (beroepskracht van een) partner zoals bedoeld in lid 1 dat het in
verband met de ernst van de situatie waarin de thuiszitter en/of een gezinslid
mogelijkerwijs verkeert, dringend noodzakelijk is om persoonsgegevens te
verstrekken en is het naar zijn oordeel niet mogelijk om de thuiszitter om
toestemming te vragen of zijn toestemming te krijgen, dan kan (de beroepskracht
van) de partner besluiten om toch gegevens te verstrekken aan een of meer
partners, ondanks het ontbreken van toestemming daarvoor, indien hij meent dat
de ernst van de situatie en de belangen van de thuiszitter zwaarder dienen te
wegen dan de belangen die worden gediend met de geheimhoudingsplicht. (De
Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam - zoals vastgesteld door de Taskforce op 15
september 2015

5

6
beroepskracht van) de partner die overweegt om gegevens te verstrekken zonder
toestemming, neemt daarbij de wettelijke regels in acht die binnen de organisatie
of binnen zijn beroepsgroep gelden en volgt de interne procedures ten aanzien van
collegiale consultatie en het traject van besluitvorming
3. (De beroepskracht van) de partner zoals bedoeld in dit artikel legt de gegeven
toestemming of het besluit om zonder toestemming toch gegevens te verstrekken
vast in zijn cliënt-dossier. Bij dit besluit worden ook de redenen die aanleiding
gaven tot het besluit beschreven.
Artikel 9
1.

2.

3.

4.

5.

De gegevensverwerking ter voorbereiding op het overleg en de
besluitvorming door de kerngroep en de Taskforce
Bij de aanmelding van thuiszitter bij de Taskforce verstrekken de schoolbesturen,
dan wel de samenwerkingsverbanden, de persoonsgegevens van thuiszitters
waarover zij beschikken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de taakuitoefening
van de Taskforce. De leerplichtambtenaar verstrekt naar aanleiding van de melding
de persoonsgegevens waarover hij beschikt, voor zover noodzakelijk voor de
taakuitoefening.
Ter voorbereiding op de probleemanalyse en de besluitvorming in de kerngroep
verzamelt de zaakonderzoeker gegevens over de problematiek van de thuiszitter en
zijn gezin bij de partners en bij eventuele agenda-deelnemers die rechtstreeks bij
(de problematiek van) de thuiszitter en zijn gezinsleden zijn betrokken. Artikel 8 is
daarbij van toepassing.
Indien de zaakonderzoeker dit noodzakelijk acht voor de probleemanalyse en de
besluitvorming van de kerngroep kan de zaakonderzoeker ook persoonsgegevens
over de thuiszitter opvragen bij de politie. De thuiszitter wordt hierover door de
Taskforce geïnformeerd. Het informeren van de thuiszitter kan worden uitgesteld of
achterwege blijven voor zover dit noodzakelijk is voor de belangen genoemd in
artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.
De zaakonderzoeker, of een ander lid van de Taskforce, voert in het kader van zijn
voorbereidend onderzoek minimaal één gesprek met de thuiszitter en zijn
gezinsleden. In dit gesprek vraagt de zaakonderzoeker ook uitdrukkelijk naar zijn of
hun visie op de oorzaken van het thuiszitten en op de oplossing die er toe kan
leiden dat de thuiszitter weer structureel aan het onderwijs deelneemt.
De zaakonderzoeker draagt er zorg voor dat de gegevens die hij verzamelt, worden
vastgelegd in het bestand, conform de bepalingen van artikel 11.

Artikel 10

Gegevensverwerking in verband met het overleg en de besluitvorming in
de kerngroep en de Taskforce en met het volgen van de resultaten van
het besluit
1. Op basis van de gegevens die door de partners zijn verstrekt en/of die door de
zaakonderzoeker in het bestand zijn vastgelegd, komen de kerngroep en de
Taskforce tot een analyse van de problematiek van de thuiszitter en tot het besluit
welke school de thuiszitter moet toelaten om aan het onderwijs deel te nemen. De
kerngroep en de Taskforce voegen aan het besluit toe of, en zo ja welke
ondersteuning voor de thuiszitter en zijn gezinsleden noodzakelijk is in verband met
de terugkeer naar het onderwijs. Ook legt de kerngroep vast of het noodzakelijk
wordt geacht dat de leerplichtambtenaar strafrechtelijk dan wel
bestuursrechtelijke middelen inzet om de terugkeer van de thuiszitter naar het
onderwijs te bevorderen.
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2. De projectleider draagt er zorg voor dat de probleemanalyse, het besluit, de
noodzakelijke geachte ondersteuning en de mogelijke inzet van handhavingsinstrumenten door de leerplichtambtenaar worden vastgelegd in het bestand. Hij
draagt er eveneens zorg voor dat de thuiszitter over het besluit wordt
geïnformeerd.
3. De school die door de Taskforce is aangewezen om de leerling toe te laten,
rapporteert aan de Taskforce:
- de acties die na het besluit van de kerngroep door de school en het
samenwerkingsverband zijn ondernomen om de thuiszitter toe te leiden naar
het onderwijs;
- of en zo ja op welke datum de thuiszitter feitelijk weer aan het onderwijs is
gaan deelnemen;
- Indien de thuiszitter feitelijk niet aan het onderwijs is gaan deelnemen, de
oorzaken daarvan;
- Iedere vorm van ongeoorloofd schoolverzuim in de eerste twaalf maanden
nadat de thuiszitter weer feitelijk aan het onderwijs is gaan deelnemen;
- De vorm van begeleiding of hulp die is gericht op het toe leiden naar
onderwijs waaraan de thuiszitter feitelijk deelneemt, alsmede de resultaten
daarvan.

Artikel 11
De gegevens die in het bestand van de Taskforce worden opgenomen
1. In het bestand van de Taskforce worden de persoonsgegevens van thuiszitters en
hun gezinsleden vastgelegd voor zover deze noodzakelijk zijn voor de terugkeer
van thuiszitters naar het onderwijs.
2. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de thuiszitter, alsmede
gegevens die desgevraagd op basis van artikel 16 Wet politiegegevens door de
politie zijn verstrekt, worden uitsluitend opgenomen indien en voor zover
vastlegging van deze gegevens strikt noodzakelijk is voor de terugkeer van de
thuiszitter naar het onderwijs.
3. Over de ondersteuning die een thuiszitter of een gezinslid ontvangt, wordt
uitsluitend buitenkant-informatie vastgelegd in het bestand van de Taskforce,
tenzij het vastleggen van gegevens over de inhoud van de ondersteuning
noodzakelijk is voor de terugkeer van de thuiszitter naar het onderwijs.
4. In het bestand van de Taskforce worden voor zover bekend tenminste de volgende
gegevens vastgelegd:
-

Voor – en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats van de thuiszitter,
burger service nummer;

-

voor zover relevant voor de terugkeer van de thuiszitter naar het onderwijs,
de gezinssamenstelling en de gezinsomstandigheden van de thuiszitter;

-

Gegevens over de duur en de oorzaak van het schoolverzuim;

-

Gegevens die de partners over de thuiszitter verstrekken en de gegevens die
de zaakonderzoeker heeft verzameld;

-

De probleemanalyse en het besluit van de kerngroep;
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Buitenkant-informatie over de ondersteuning die de thuiszitter en zijn gezin
wordt geboden;
Handhavings-instrumenten die door de leerplichtambtenaar zijn of worden
ingezet;
-

De gegevens die de door de kerngroep aangewezen school verstrekt op grond
van artikel 10 lid 3;

-

de afsluiting van de bemoeienis van de Taskforce met de thuiszitter.

5. In het bestand van de Taskforce worden geen gegevens opgenomen over ras,
afkomst of nationale of etnische afstamming van de thuiszitter of zijn gezin.
Artikel 12
Afsluiten van de gegevensverwerking en bewaren van de gegevens
1. De beheerder sluit de gegevensverwerking ten aanzien van een thuiszitter af
indien:
- uit de gegevens die de school op grond van artikel 10 lid 3 verstrekt, blijkt dat
de thuiszitter na de terugkeer in het onderwijs gedurende een jaar feitelijk en
onafgebroken aan dit onderwijs deelneemt;
- de thuiszitter niet langer leerplichtig of kwalificatie-plichtig is;
- de thuiszitter niet langer zijn woon – of verblijfplaats heeft in de gemeente
Rotterdam;
- de thuiszitter is overleden .
2.

De persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen worden één jaar
bewaard, te rekenen vanaf het jaar waarin de actieve gegevensverwerking
conform lid 1 is afgesloten.

3.

De gegevens in het bestand kunnen ten behoeve van beleidsdoelen of van
onderzoek langer worden bewaard op voorwaarde dat zij zodanig worden bewerkt
dat zij niet langer zijn te herleiden tot individuele personen.

Artikel 13

Toegang tot de gegevens in het bestand en verstrekking van gegevens uit
het bestand
1. Voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening hebben toegang tot de
persoonsgegevens in het bestand van de Taskforce:
-

De projectleider tevens beheerder van het bestand;

-

De zaakonderzoeker;

-

De informatie-analist;

1. De projectleider kan aan de partners en aan agenda-deelnemers persoonsgegevens
verstrekken voor zover deze gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de taken van
de kerngroep.
2. De projectleider kan, voor zover dit noodzakelijk is voor de verantwoordelijkheden
van het college van B&W van Rotterdam zoals omschreven in artikel 4,
persoonsgegevens uit het bestand verstrekken aan dit college.
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Artikel 14
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Rechten van betrokken, positie wettelijk vertegenwoordiger en mandaat
aan de projectleider tevens beheerder van het bestand
Iedere betrokkene kan ten aanzien van de gegevens die zijn opgenomen in het
bestand van de Taskforce en die op hem betrekking hebben, de rechten uitoefenen
zoals omschreven in de artikelen 35 (inzage en informatie), 36 (verbetering,
aanvulling, correctie en verwijdering) en 40 (verzet) Wet bescherming
persoonsgegevens. De verantwoordelijke kan deze rechten weigeren dan wel
beperken in verband met de belangen zoals genoemd in art. 43 van deze wet.
Indien een betrokkene nog geen zestien jaar oud is, worden zijn rechten
uitgeoefend door de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de betrokkene.
De bepaling van lid 2 is eveneens van toepassing op het informeren van de
betrokkene zoals bedoeld in artikel 6.
Indien een thuiszitter of een gezinslid nog geen twaalf jaar oud is, vraagt de
partner, of de beroepskracht van een partner toestemming voor de
gegevensverstrekking zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 aan de wettelijk
vertegenwoordiger(s) van de thuiszitter. Is de thuiszitter of het gezinslid twaalf jaar
of ouder, dan wordt de toestemming gevraagd aan de thuiszitter of het gezinslid
zelf.
Over de uitvoering van deze privacy-regeling kunnen betrokkenen een klacht
indienen bij het Klachtenbureau MO van de Gemeente Rotterdam, conform het
bepaalde in het reglement van dit klachtenbureau.
Op basis van een schriftelijk mandaat kan de verantwoordelijke zijn taken in
verband met het uitoefenen van rechten door betrokkenen overdragen aan de
projectleider, tevens beheerder van het bestand.

Artikel 15
Geheimhouding
Een ieder die op grond van deze regeling kennis neemt van persoonsgegevens van
thuiszitters of zijn gezinsleden is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij de
taakuitoefening of de wet tot bekendmaking van de gegevens verplicht.
Artikel 16
Slotbepalingen
1. Deze privacy-regeling treedt in werking op 15 september 2015 en eindigt 30 juni
2018.
2. Deze regeling kan worden gewijzigd of worden ingetrokken door een gezamenlijk
besluit van de partners.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters
Rotterdam.
Rotterdam 15 september 2015
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Bijlage 1 Privacy-verklaring agenda-deelnemers Taskforce Thuiszitters Rotterdam

[Naam instelling ], voor deze verklaring vertegenwoordigd door
[of naam vrij gevestigde beroepskracht]
Aanleiding voor deze verklaring
Dat het, gelet op de professionele betrokkenheid bij een thuiszitter of een lid van zijn
gezin noodzakelijk is dat [naam instelling / vrij gevestigde beroepskracht] als agendadeelnemer deelneemt aan het overleg van de kerngroep;
Dat op de verwerking van persoonsgegevens de Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters
Rotterdam van toepassing is;
Dat deze regeling tot doel heeft regels te geven voor een rechtmatige en zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens van thuiszitters en hun gezinsleden;

Verklaart

Dat [naam instelling / vrij gevestigde beroepskracht ] kennis heeft genomen van de
genoemde privacy-regeling en zich als agenda-deelnemer zal houden aan de bepalingen
van deze regeling, meer in het bijzonder aan de geheimhoudingsverplichting zoals
beschreven in artikel 15.

Rotterdam,
[datum ondertekening]
[Handtekening agenda-deelnemer]
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