Privacyverklaring Urgentie Westfriesland
In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan als u
urgentie aanvraagt.
Waarom gebruiken wij uw gegevens?
Het is de taak van uw gemeente om te zorgen dat u urgentie krijgt voor een huurwoning als u
aan de voorwaarden voldoet. De gemeente moet ook zorgen dat er een urgentiecommissie is
die onafhankelijk op uw aanvraag kan beslissen.
De gemeenten Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en
Stede Broec doen dit samen. Zo hebben we:
- een Regionale Urgentiecommissie die beslist over uw urgentieverzoek.
- een regionaal secretariaat die uw urgentieverzoek voorbereidt voor de vergadering van de
regionale urgentiecommissie en afhandelt. De gemeente Hoorn verzorgt het secretariaat
voor deze gemeenten.
Welke gegevens gebruiken wij?
Om uw urgentieverzoek te beoordelen, heeft de urgentiecommissie informatie en documenten
nodig waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Welke gegevens nodig zijn hangt af van
uw situatie. Denk aan:
- Naam,
- Adres
- Geslacht
- Geboortedatum (van u en uw huisgenoten)
- Burgerservicenummer
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Burgerlijke staat
- Gezondheidsgegevens
- Gezinsinformatie zoals samenstelling, ouderschapsplan, scheidingsinformatie, alimentatie
- Financiële informatie zoals inkomen, overzicht inkomsten en uitgaven, rekeningnummer,
schulden, hypotheek- en lening gegevens.
- Wooninformatie zoals woonverleden, pogingen tot opeisen huur-/koopwoning, huur/koopwoning, woningtype, huurlasten, WOZ-waarde.
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor uw urgentieverzoek.
Wie zijn er betrokken?
Het regionale secretariaat ontvangt uw urgentieverzoek, zorgt dat de urgentiecommissie een
besluit neemt op uw verzoek en u het besluit van de urgentiecommissie ontvangt.
Het secretariaat heeft daarom alle gegevens die nodig zijn voor uw urgentieverzoek.
Het secretariaat deelt uw gegevens met:
- de leden van de urgentiecommissie om te kunnen beslissen op uw urgentieverzoek.
Deze commissie bestaat uit externe en onafhankelijke leden. De leden van de
urgentiecommissie hebben een geheimhoudingsplicht.
- de woningbouwcorporatie. Het secretariaat geeft aan de woningcorporatie door dat u
urgentie hebt gekregen en waarom. Dan kan de woningbouwcorporatie aan de slag om
een woning voor u te regelen.
- uw bewindvoerder als u de betaling voor de urgentieaanvraag niet hebt gedaan.
Het secretariaat vraagt dan aan uw bewindvoerder om dit te regelen.

Soms willen zorginstellingen met het secretariaat bespreken of u in aanmerking komt voor
urgentie. Soms bespreken ze dit anoniem. Als ze het niet anoniem bespreken mogen ze dit
alleen bespreken als u hier toestemming voor hebt gegeven.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet lager dan is toegestaan. Hierbij houden wij ons aan de
Archiefwet. Als u urgentie krijgt, dan moeten wij uw dossier 10 jaar bewaren. Als uw
urgentieverzoek wordt afgewezen of buiten behandeling gesteld, bewaren wij uw dossier 5 jaar.
Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. De systemen en faciliteiten waar
wij mee werken zijn goed beveiligd. Alleen de betrokken medewerkers kunnen bij uw gegevens
en hebben een geheimhoudingsplicht.
Welke rechten heb je?
Om grip te houden op uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. Om gebruik te maken
van uw rechten of meer informatie wilt, kunt u hier terecht:
https://www.hoorn.nl/persoonsgegevens-aanpassen
Functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming heeft als belangrijkste taak om binnen de gemeente
toezicht te houden op het naleven van de privacywet. Als u vragen of twijfels hebt over de
omgang met uw persoonsgegevens, kunt u via privacy@hoorn.nl contact opnemen met deze
functionaris.
Wet- en regelgeving en de toezichthouder
De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn:
 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de
bescherming van persoonsgegevens bewaakt. Op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens vindt u meer informatie en kunt u terecht als u het niet eens ben met hoe
wij met uw persoonsgegevens om gaan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

