Privacystatement SSC-ONS
SSC ONS informeert u graag over hoe wij omgaan met de verwerking van
persoonsgegevens. Wij hechten namelijk veel waarde aan een goede verwerking van
uw persoonsgegevens. Onderstaand treft u algemene informatie aan over hoe SSCONS omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het
gebied van privacy.

Wettelijke regelgeving
De AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken. SSC ONS
verwerkt persoonsgegevens als dat nodig is en in overeenstemming met de AVG. Wij
gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en hebben hiervoor passende
beveiligingsmaatregelen getroffen .

Waarom verwerkt SSC ONS uw persoonsgegevens
SSC ONS is een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie voor ICT, HR services en
inkoop- en contractmanagement voor onze partners: de gemeenten Zwolle, Kampen en
Dalfsen, de Omgevingsdienst IJsselland, Regionaal Serviceteam Jeugd en de provincie
Overijssel. Wij leveren daarmee ondersteunende diensten aan hen, zodat zij zich
kunnen richten op hun kerntaken: waaronder het leveren van producten en diensten aan
haar inwoners en ondernemers. Voor deze dienstverlening is het mogelijk dat SSC
ONS in die hoedanigheid uw persoonsgegevens verwerkt.

Hoe gaat SSC ONS om met uw persoonsgegevens
Wij voeren actief beleid op informatieveiligheid en privacy.
Persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt in
overeenstemming met de AVG. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het
doel waarvoor u deze heeft achtergelaten bij SSC ONS zelf of bij onze partners. De
persoonsgegevens worden alleen door SSC ONS verwerkt indien dit noodzakelijk is, en
worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
Passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen in lijn met de ISO 27001 en 27002,
en/of andere vastgestelde frameworks. SSC ONS voert jaarlijks diverse risicoanalyses
uit om te monitoren of getroffen beveiligingsmaatregelen nog passend zijn of aangepast
moeten worden.

Toezicht
SSC ONS beschikt over een Chief Information Security Officer en een Technical
Information Security Officer die toezien op het treffen van passende
beveiligingsmaatregelen.
Daarnaast beschikt SSC ONS over een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG
is aangesteld door SSC ONS en is een functie die wettelijke verankerd is in de AVG. De
FG ziet vanuit onafhankelijke positie toe op naleving van de AVG. Daarbij heeft SSC
ONS ook een privacy-officer, die regie voert op de implementatie en naleving van de
AVG.
Verder beschikken onze partners ook over beveiligingsfunctionarissen en een
functionaris voor de gegevensbescherming. Met hen is afstemming en zij zien er tevens
op toe dat SSC ONS zich houdt aan geldende beveiligingsnormen en privacywetgeving.

Uw rechten
SSC ONS verwerkt uw persoonsgegevens namens de gemeenten Zwolle, Kampen en
Dalfsen, de Omgevingsdienst IJsselland, Regionaal Serviceteam Jeugd en de provincie
Overijssel. U heeft onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren en te verwijderen. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegeven SSC ONS van u verwerkt en u wilt daarop ook
uw rechten uitoefenen dan kunt u zich hiervoor melden tot de functionaris
gegevensbescherming van SSC ONS via het mailadres security@ssc-ons.nl.
Voordat het verzoek in behandeling wordt genomen is het belangrijk dat u zich heeft
gelegitimeerd om aan te tonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of
verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere
personen in te zien.
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door en namens
gemeenten Zwolle, Kampen en Dalfsen, de Omgevingsdienst IJsselland, Regionaal
Serviceteam Jeugd en de provincie Overijssel, dan kunt u zich melden bij hen op de
volgende wijze:
- Gemeente Zwolle: fg@zwolle.nl
- Gemeente Kampen: info@kampen.nl
- Gemeente Dalfsen: gemeente@dalfsen.nl
- Provincie Overijssel via het contactformulier:
https://forms.overijssel.nl/verzoek/inzage-correctie/
- Voor de Omgevingsdienst IJsselland en het Regionaal Serviceteam Jeugd kunt u
zich wenden tot H.Vegter2@ssc-ons.nl

En zogenaamde cookies
De website maakt geen gebruik van cookies.

Vragen
Heeft u vragen dan vernemen wij deze graag. U kunt dan een mail sturen aan
security@ssc-ons.nl

