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Wat doet het Sociaal Team Beuningen met uw persoonlijke 
gegevens? 
 
U leest er meer over in dit informatieblad. 
 
Wat zijn persoonlijke gegevens? 
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die direct of via een omweg over u gaan. Er zijn 
verschillende soorten persoonlijke gegevens. De meest bekende gegevens zijn uw 
naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met 
huisnummers zijn persoonlijke gegevens. Gevoelige gegevens als uw afkomst, 
godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonlijke gegevens genoemd. 
Deze gegevens worden extra beschermd. 
 
Waar heeft de gemeente persoonlijke gegevens voor nodig? 
De gemeente regelt hulp en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Dit kan  
een rolstoel zijn, begeleiding of bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Om deze hulp en 
ondersteuning te regelen en te betalen,  heeft de gemeente persoonlijke gegevens 
nodig. 
 
Wat doet de gemeente met uw persoonlijke gegevens? 
De gemeente heeft persoonlijke gegevens nodig om te bepalen of u hulp of 
ondersteuning krijgt. Maar ook voor de betaling zijn persoonlijke gegevens nodig. Soms 
bepaalt bijvoorbeeld uw huisarts of u hulp krijgt. De gemeente is dan verantwoordelijk 
voor de betaling en heeft ook daarvoor persoonlijke gegevens nodig. De gemeente 
gebruikt niet meer gegevens dan nodig is.  De persoonlijke gegevens worden niet 
zomaar voor een ander doel gebruikt. De gemeente bewaart uw persoonlijke gegevens 
goed en veilig.  
 
Tevredenheidsonderzoek 
De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks te meten hoe tevreden inwoners zijn 
over de hulp die zij (hebben) ontvangen. Voor dit onderzoek gebruikt de gemeente 
alleen de gegevens die nodig zijn om inwoners door dit onderzoek uit te kunnen 
nodigen. Bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens. U hoeft niet mee te werken aan dit 
onderzoek. 
 
Vragen?  
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de 
gemeente via sociaalteam@beuningen.nl of via telefoonnummer 14 024. Wij zijn 
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12:30 uur.  
 
Langskomen?  
U bent natuurlijk ook welkom op het gemeentehuis. Maak hiervoor wel altijd een 
afspraak. Dit kan door te bellen naar 14024 en via www.beuningen.nl. 
 
 


