Brandweer Amsterdam-Amstelland

Hoe gaat Brandweer Amsterdam Amstelland (BAA) om met uw persoonsgegevens?
BAA verwerkt voor de uitvoering van de verschillende taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn
gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De
persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als u bijvoorbeeld een melding doet van een incident of als we langskomen voor
een huisbezoek, dan verzamelen en bewaren wij uw gegevens. Dit is ook het geval bij de taken van BAA rondom de
incidentbestrijding. U mag als burger van BAA verwachten dat de medewerkers zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met
uw gegevens
Gebruik website
Informatie over bezoeken aan deze site gebruikt BAA slechts voor technische en statistische doeleinden bijvoorbeeld om
de toegankelijkheid en de werking van de site te verbeteren en onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bij een aantal
toepassingen wordt op deze site gebruik gemaakt van cookies. De ten behoeve van informatieverzoeken of per e-mail
verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie
Algemene verordening gegevensbescherming
De algemene regels over de opslag en het gebruik van uw gegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) Deze verordening geeft algemene regels waaraan BAA zich aan te houden heeft bij de
verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat de algemene regels verder zijn uitgewerkt en een leidraad vormen voor het
zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
In deze verordening is bijvoorbeeld vastgelegd voor welke doeleinden de gegevens kunnen worden verwerkt en hoe lang
gegevens mogen worden bewaard.
( BAA is druk bezig met de uitvoering van de AVG in de organisatie en neemt de benodigde maatregelen om aan de
verordening te voldoen).
Informatieplicht
BAA verwerkt alleen persoonsgegevens indien daar een gerechtvaardigd doel voor is. Dit zowel met betrekking tot
informatie die u op deze website achterlaat als alle andere processen waarin persoons gerelateerde informatie wordt
verwerkt.
Als BAA gegevens van u gaat verwerken dan wordt u daarover geïnformeerd. Dat is een van de verplichtingen op grond
van de AVG. Hierdoor bent u op de hoogte dat uw gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden de gegevens
worden gebruikt.
Delen met anderen
BAA stelt geen persoonlijke gegevens ter beschikking aan derden, zonder dat daarvoor eerst uw toestemming is gevraagd.
BAA zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Daar waar externe partijen zijn betrokken zijn die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons zijn er
convenanten en/of verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dit om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. BAA blijft nl. verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Beveiliging
BAA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligingen tegen
verlies, diefstal, ongewenste openbaarmaking of verkeerd gebruik en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen
tot deze gegevens.
Gebruik bodycams
Een deel van de repressieve medewerkers van Brandweer Amsterdam-Amstelland is uitgerust met een bodycam. Zij
dragen de bodycam voor leerdoeleinden. De beelden kunnen intern gebruikt worden voor scholing en kwaliteitsdoeleinden.
Burgers worden dan onherkenbaar gemaakt. Alle beelden worden veilig opgeslagen volgens de regels van AVG en alleen
daartoe gemachtigde medewerkers hebben de toegang tot de beelden. De niet gebruikte beelden worden na maximaal 29
dagen gewist. Beelden kunnen altijd in het kader van opsporing van strafbare feiten worden opgevraagd door de politie.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van BAA, Bas Meijer, tel.nr.0205556404,
bas.meijer@brandweeraa.nl.
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Hoe lang gegevens bewaren?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die voor het betreffende
doel noodzakelijk zijn. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.
BAA legt persoonsgegevens die door sollicitanten worden ingezonden of anders beschikbaar worden gesteld zorgvuldig
vast voor de sollicitatieprocedure of om informatie toe te sturen over de beschikbare vacatures. Na afronding van de
sollicitatieprocedure worden de gegevens vernietigd.
Voor meer informatie over de AVG en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt u terecht bij Marianne Spitz,
tel.nr.: 0205556920, m.spitz@brandweeraa.nl en op de website van de Autoriteit persoonsgegevens,
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

