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Afhandeling toezegging Privacy Impact
Assessment (T2020-023)

Geachte leden van de Raad,

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is de
geldende wet- en regelgeving rondom privacy aangescherpt. Een van de instrumenten om te
kunnen voldoen aan deze wetgeving is een Privacy Impact Assessment (PIA). Een PIA is een
onderzoek naar de wijze van een of meerdere verwerkingen van persoonsgegevens en de
bijbehorende mogelijke risico’s. Het is een technisch uitvoeringsinstrument dat we eenmalig
inzetten om te controleren hoe we in onze interne werkprocessen omgaan met de persoons
gegevens van onze inwoners. Middels toezegging T2020-023 zegden wij u toe dat wij de PIA’s
delen met de raad en uitzoeken of we deze ook met inwoners kunnen delen. Met deze brief
informeren wij u hierover en handelen wij de toezegging af.
PIA delen met de raad
De toezegging heeft betrekking tot de PIA Wmo, de PIA Jeugd en de PIA Participatie. Wij delen de
PIA Wmo en de PIA Jeugd met de raad (zie bijlagen). De PIA Wmo dateert uit mei 2018. In de
bijlage van deze PIA staat een verouderde versie van het ondersteuningsplan. Dit ondersteunings
plan is medio 2018 aangepast (zie bijlage). De PIA Jeugd dateert uit maart 2019. De PIA Participatie
hebben wij nog niet afgerond en kunnen wij daarom nog niet delen met de raad. In ons Jaarplan
Privacy voor komend jaar is de PIA Participatie ingepland in het eerste kwartaal van 2021. Na het
afronden van de PIA Participatie delen wij de PIA Participatie ook met de raad.
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PIA delen met inwoners
De PIA’s zijn technische uitvoeringsdocumenten en beschrijven de interne bedrijfsvoering. Het gaat
over interne processen en het veilig gebruik van persoonsgegevens. Daardoor is de PIA niet geschikt
als document om met inwoners te delen.
Inwoners kunnen op https://www.lansingerland.nl/privacyverklaring inzien dat wij vertrouwelijk
omgaan met hun gegevens en dat wij ons houden aan de AVG. In het privacy beleidskader op de
webpagina lezen inwoners dat wij PIA’s gebruiken.
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Bijlage(n):
. (PIA Wmo) T18.07485
. (PIA Jeugd) T19.04149 (PIA Jeugd)
» (Vernieuwde versie ondersteuningsplan) T20.14997
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