PRIVACYVERKARING LBIO
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze
persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers
en e-mailadressen.
Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan
hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of
gezondheid of iemands BSN zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze
gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd
gevoelig en krijgen daarom extra bescherming.
Waarvoor verwerkt het LBIO uw persoonsgegevens?
Het LBIO verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen en wettelijke taken.
Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Het LBIO hanteert een aantal uitgangspunten bij verwerking van persoonsgegevens en neemt
maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens.
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Het LBIO heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is
onafhankelijk en controleert of het LBIO de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt
toezicht op de toepassing van privacywetgeving.
Uitgangspunten
Het LBIO verwerkt alleen persoongegevens wanneer er een wettelijke reden is of wanneer u
toestemming heeft verleend om ze te mogen verwerken. Daarbij zorgen we er voor dat
persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld
zijn.
Met zo min mogelijk gegevens
Het LBIO verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
Het LBIO zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen
van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de
minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere
persoonsgegevens om een doel te bereiken.
Cookies
Het LBIO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Bewaren zolang noodzakelijk is
Het LBIO bewaart persoonsgegevens zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze zijn
verzameld, of op grond van de archiefwet of ten behoeve van verantwoording achteraf is
vereist en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid
Het LBIO neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het LBIO zorgt dat
alleen personen met de juiste bevoegdheden en geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen
verwerken.
Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en
standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.
Het LBIO maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en
datacenters. Het LBIO controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.
Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?
In een aantal gevallen is het LBIO bevoegd en soms zelfs verplicht om aan derden gegevens
en inlichtingen te vragen of ze te verstrekken. Gegevens die wij uitwisselen, gaan altijd via
een veilige, versleutelde verbinding. Webformulieren op onze website zijn beveiligd en onze
medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring.
Met leveranciers van software maken we afspraken om te zorgen dat zij ook aan alle eisen
voldoen.
Contact over uw rechten
U heeft een aantal rechten, zoals het inzage en correctierecht.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een inzageverzoek
doen.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend
verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij het LBIO?
Neemt u dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw
vragen op papier indienen bij:
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 8901
3009 AX ROTTERDAM

