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Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van persoonsgegevens door GGD Haaglanden op de
leeromgeving academy.ggdhaaglanden.nl. Deze leeromgeving biedt diverse cursussen, die GGD
Haaglanden heeft ontwikkeld. De bezoeker kan zelf een nieuw account aanmaken en krijgt dan
toegang tot het online cursusaanbod.
GGD Haaglanden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Deze gegevens
verwerken we zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
specifieke wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Binnen de regio Haaglanden is er een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de uitvoering van de
taken op het gebied van Publieke Gezondheid. De ‘Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis
Haaglanden’ bestaat uit de 9 gemeenten in Haaglanden: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
De uitvoering van de taken van de GR is ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie GGD
Haaglanden. Deze uitvoeringsorganisatie is onderdeel van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
van de gemeente Den Haag. Het College van B&W van de gemeente Den Haag is daarom
verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens met betrekking tot de Academy
GGD Haaglanden.

Welke persoonsgegevens en waarom?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij jouw
persoonsgegevens alleen verwerken op basis van op één van de volgende wettelijke gronden:
- Jij hebt toestemming gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.
- Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en onze
dienstverlening.
- Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.
- Er is een wettelijke plicht tot het verwerken van jouw gegevens, waaraan wij moeten
voldoen.
Hieronder vind je meer informatie over de verwerkingen en er wordt per doeleinde aangegeven op
welke wettelijke grondslag de verwerking is gebaseerd.

Profiel in Academy GGD Haaglanden
De Academy GGD Haaglanden is een online leeromgeving we cursussen aanbieden op het gebied
van publieke gezondheid. Bij aanmaken van jouw profiel ga jij akkoord met onze
gebruiksvoorwaarden. Het verwerken van jouw persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk voor de
uitvoering van deze overeenkomst en het gebruik van onze dienst. Jouw persoonsgegevens worden
gebruikt om een profiel aan te maken zodat jij toegang krijgt tot de leeromgeving en cursussen kunt

volgen. Daarnaast kunnen wij serviceberichten over de Academy GGD Haaglanden sturen naar jouw
e-mailadres.
De persoonsgegevens die hiervoor verwerkt worden zijn:
• gebruikersnaam (naar keuze);
• e-mailadres;
• voornaam;
• achternaam;
• BIG-nummer (indien van toepassing);
• IP-adres;
• tijd van in- en uitloggen;
• cookies: clicks van gebruikers;
• leerresultaten.
Jij kunt jouw gegevens aanpassen en een verzoek indienen om je profiel te laten verwijderen
wanneer je inlogt en jouw profiel selecteert.

Nieuwsbrief
Met jouw toestemming verwerken wij je persoonsgegevens om je op de hoogte te houden via onze
nieuwsbrief over ons cursusaanbod. Die nieuwsbrief ontvang je maximaal 4 keer per jaar. Jij kunt
jouw toestemming te allen tijde weer intrekken door jezelf gemakkelijk uit te schrijven voor de
nieuwsbrief.
De persoonsgegevens, die we verwerken voor het versturen van de nieuwsbrief, zijn:
• voornaam;
• achternaam;
• e-mailadres.

Bezoeken van de website
Bij het bezoeken van de website van Academy GGD Haaglanden worden er cookies geplaatst. Deze
cookies zijn beperkt tot functionele en analytische cookies. De cookies, die geplaatst worden,
ondersteunen de functionaliteit van de website en bieden op anonieme wijze inzicht in het gebruik
van de website. Bij een bezoek aan de website vindt er dus geen tracking plaats.
Meer informatie over cookies kunt jij lezen in de cookieverklaring van de gemeente Den Haag.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
GGD Haaglanden bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering
van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.
Wanneer je een jaar niet hebt ingelogd op academy.ggdhaaglanden.nl verwijderen wij jouw profiel.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met andere
organisaties?
GGD Haaglanden kan voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samenwerken
met derden. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In
bepaalde gevallen deelt GGD Haaglanden persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment
dat GGD Haaglanden persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maken we afspraken, die
afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.
Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:
• zij in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken;
• jij hier toestemming voor geeft;
• wij dat wettelijk verplicht zijn.
De partijen, die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn:
• IT-leveranciers en -dienstverleners;
• cookie-leveranciers.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?
GGD Haaglanden heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te
gaan en om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang
(hackers) of onrechtmatig gebruik. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden
dan hierboven gebruikt. GGD Haaglanden heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om
jouw persoonsgegevens te beschermen.

Wat zijn jouw rechten?
Als GGD Haaglanden jouw persoonsgegevens verwerkt, heb jij een aantal rechten. Jij kunt op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een beroep doen op de volgende
rechten:

Recht op informatie
Jij hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens worden verwerkt, wat ermee gaat
gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.

Recht van inzage
Jij hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens GGD Haaglanden van jou verwerkt.

Recht op rectificatie
Wanneer GGD Haaglanden persoonsgegevens van jou verwerkt die onvolledig of onjuist zijn, heb jij
het recht om dit aan te laten passen. GGD Haaglanden zal jouw aanvraag serieus nemen en de
gegevens waar nodig aanvullen en/of aanpassen.

Recht op het verwijderen van gegevens
Wanneer de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen niet meer noodzakelijk zijn om te
behouden, kun jij een verzoek doen de persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Jij kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stopzetten. Dit is alleen mogelijk onder
bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer jij van mening bent dat de gegevensverwerking door
GGD Haaglanden onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Bij een vermoeden dat persoonsgegevens voor een ander/onjuist doeleinde worden gebruikt kun jij
bezwaar hierover indienen.

Een verzoek indienen?
Een verzoek met betrekking tot de bovenstaande rechten kunt jij indienen via MijnDenHaag. Jij moet
je kunnen identificeren om deze rechten uit te kunnen uitoefenen. Jij logt daarom in met jouw DigiD.
Jij krijgt binnen 1 maand een inhoudelijk antwoord op jouw verzoek. In sommige gevallen kan het
langer duren voordat je een inhoudelijk antwoord krijgt. Dan duurt het maximaal 3 maanden.

Wat kun jij doen bij vragen, opmerkingen of een klacht?
Heb je vragen, opmerkingen of een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door GGD
Haaglanden? Neem dan eerst contact op met de webredactie via webredactie@ggdhaaglanden.nl.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw
persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze
verklaring worden gehanteerd, verwijzen wij jou naar de website van de AP.
De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Den Haag is aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Als jij vragen, verzoeken of een klacht hebt voor de Functionaris
Gegevensbescherming, dan kun jij hierover een e-mail sturen naar fg@denhaag.nl.
Jij hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de
verwerking van jouw persoonsgegevens. Zie hierover de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. In dat geval publiceren we de laatste versie van de
privacyverklaring in je profiel, waarna deze verklaring meteen van kracht is.

Contactgegevens
Webredactie GGD Haaglanden webredactie@ggdhaaglanden.nl
088 - 355 01 00

