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Privacybeleid 2023 

Doel 

Het privacybeleid van Stichting Inlichtingenbureau biedt een kader voor het vormgeven van meer 

specifieke privacybeheersmaatregelen ter borging van het voldoen en blijven voldoen aan de eisen 

en verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en UAVG. Deze privacybeheersmaatregelen worden 

gestructureerd aan de hand van het ‘Privacy Control Framework IB’.   

Uitgangspunten en normen 

Het privacybeleid van Stichting Inlichtingenbureau kenmerkt zich door vanzelfsprekendheid, 

natuurlijke samenwerking en anticipatie. Optimalisering van maatregelen is een continu proces. De 

organisatie (onder leiding van de directeur) heeft structureel middelen (mensen, budget) 

toegewezen om de privacydoeleinden van de organisatie te verwezenlijken. Er is een hoog 

bewustzijn op de werkvloer met betrekking tot het belang van privacy en bescherming van 

persoonsgegevens (o.a. periodieke privacytraining), privacyrisico’s worden al in een vroeg stadium 

van projecten geïdentificeerd en geadresseerd. De organisatie beschikt hiermee over een risico-

gebaseerd privacybeleid dat jaarlijks wordt geactualiseerd in de vorm van een privacy-

werkprogramma. Over de uitvoering daarvan wordt periodiek extern verslag uitgebracht.   

 

Het Inlichtingenbureau past onderstaande normen toe op verwerkingen waarvoor het  

Inlichtingenbureau verwerkingsverantwoordelijke is en past deze waar mogelijk ook toe op 

verwerkingen waarvoor het als verwerker is aangemerkt, met als doel de 

verwerkingsverantwoordelijke te faciliteren in het vervullen van zijn verplichtingen: 

• persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die gespecificeerd zijn en die 

een rechtmatige grondslag vinden in de wetgeving;   

• het Inlichtingenbureau voert proactief privacybeleid gericht op de zorgvuldige verwerking van 

persoonsgegevens niet alleen in de eigen organisatie maar ook in ketenverband;  

• het Inlichtingenbureau bewaakt de goede nakoming van wet- en regelgeving op het gebied van 

privacybescherming. 

 

Het Inlichtingenbureau doet hiermee met het oog op de door haar uitgevoerde en uit te voeren 

verwerkingen van persoonsgegevens wat nodig is met het oog op de belangen van de samenleving 

en de burger.     

Privacyrechten 

Het Inlichtingenbureau faciliteert de uitoefening van privacyrechten van personen. De werkwijze met 

betrekking tot de effectuering van privacygerelateerde rechten van personen van wie gegevens 

worden verwerkt wordt toegelicht in op de website van het Inlichtingenbureau opgenomen privacy-

protocollen per beleidsterrein waarop het Inlichtingenbureau informatiediensten levert en (dus) 

persoonsgegevens verwerkt. 

 


