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Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht;

gelet op,
het feit dat de Veiligheidsregio Utrecht aan degenen die bij haar organisatie werkzaam
zijn mobiele communicatiemiddelen met internettoegang ter beschikking stelt om met
behulp daarvan hun functie uit te oefenen;
het feit dat regels over het recht op en gebruik van mobiele communicatiemiddelen zijn
vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht;
de wenselijkheid een reglement vast te stellen waarin regels zijn opgenomen ten aanzien
van de mate waarin dat gebruik wordt vastgelegd en gemonitord;
het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;
de instemming met dit Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen door de
Ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Utrecht;

besluit:
vast te stellen:
het reglement voor de omgang met persoons - e n v e r k e e r s g e g e v e n s rond
mobiele communicatiemiddelen binnen de Veiligheidsregio Utrecht;

Ş 1 D E F I N I T I E S , R E I K W I J D T E EN D O E L E I N D E N
Artikel 1

Definities

In dit Privacyreglement wordt verstaan onder:
1. Bestand: elk, al dan niet geautomatiseerd, gestructureerd geheel van
persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of
verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wij ze, dat volgens bepaalde
criteria toegankelij k is en betrekking heeft op verschillende personen;
2. Betrokkene: gebruiker van de mobiele communicatiemiddelen op wie een
persoonsgegeven betrekking heeft en die aan te merken is als: a. medewerker in
dienst van de VRU; b. persoon die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor
de VRU verricht, anders dan in ambtelij k dienstverband;
3. Mobiele communicatiemiddelen: de door of namens de VRU aan betrokkenen ter
beschikking gestelde mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons, smartphones en
tabiets, inclusief sim kaart of andere vormen van aansluiting met alle daarbij
behorende goederen (accessoires);
4. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon in de zin van de Wbp;
5. Reglement: Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen VRU
6. Variabele kosten: de kosten van het gebruik van (alle toepassingen van) de mobiele
communicatiemiddelen, met uitzondering van de vaste abonnementskosten.
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7. Verantwoordelijke: het dagelijks bestuur van de VRU, zijnde het bestuursorgaan dat
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
8. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen
met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere
vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
9. VRU: de Veiligheidsregio Utrecht;
10. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;
Artikel 2
1.

Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens inzake het
gebruik van mobiele communicatiemiddelen.

2. Dit Reglement geldt voor medewerkers in dienst van de VRU en personen die
(betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de VRU verrichten, anders dan ín
ambtelijk dienstverband.
Artikel 3

Doeleinden

1. Voor de verwerking van persoonsgegevens inzake het gebruik van de mobiele
communicatiemiddelen is tot doeleinde gesteld dat:
a. de organisatie in staat is om te sturen op een kostenefficiënt en doelmatig
gebruik van mobiele communicatiemiddelen;
b. de gebruiker zich houdt aan het doel waarvoor het mobiele
communicatiemiddel verstrekt is;
c. de gebruiker zorgvuldig om gaat met het mobiele communicatiemiddel.
2. De doelen, gesteld onder b en c in het vorige lid, zien op het voorkomen van
onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de mobiele communicatiemiddelen.
Daarmee wordt gedoeld op een doen of nalaten in strijd met het bepaalde in
hoofdstuk IX van de UVRU, het gebruikersreglement mobiele
communicatiemiddelen, dit reglement of andere wet- en regelgeving,
3. De omvang van de controle ter voorkoming van onrechtmatig gebruik dan wel
misbruik van de mobiele communicatiemiddelen als bedoeld in het eerste lid sub b
en c, wordt zo beperkt mogelijk gehouden, in die zin dat deze in redelijke
verhouding staat tot het doel waarvoor deze wordt aangewend.
S 2 V E R A N T W O O R D E L I J K H E D E N EN B E H E E R
Artikel 4
1.

V e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en b e h e e r

Door de verantwoordelijke worden de nodige maatregelen getroffen opdat
persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en
nauwkeurig zijn.

2. Door de verantwoordelijke worden passende technische en organisatorische
maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
3. Door de verantwoordelijke worden één of meerdere systeembeheerders aangewezen
die belast zijn met het beheer van het (de) bestand(en). Deze systeembeheerders
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zijn, op grond van artikel 125a, derde lid, Ambtenarenwet, verplic ht tot
geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens
voor zover enig wettelijk voorsc hrift hen tot mededeling verplic ht of uit hun taak de
noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Ş 3 GEBRUIK MOBIELE COMMUNICATIEMIDDELEN
Artikel 5
1.

Gebruik mobiele c ommunic atiemiddelen

Betrokkenen gebruiken de mobiele c ommunic atiemiddelen primair voor het
uitvoeren van de aan hen door de VRU opgedragen taken.

2. De wijze waarop betrokkenen gebruik mogen maken van de mobiele
communicatiemiddelen is vastgelegd in hoofdstuk IX van de UVRU en het
Gebruikersreglement mobiele c ommunic atiemiddelen.
Artikel 6

Voorkomen onrec htmatig gebruik dan w e l misbruik

De VRU neemt maatregelen in tec hnisc he zin ter voorkoming van onrec htmatig gebruik
dan wel misbruik van de mobiele c ommunic atiemiddelen.
5 4 V A S T L E G G I N G , B E W A R I N G , V E R W I J D E R I N G EN V E R S T R E K K I N G
PERSOONSGEGEVENS
Artikel 7
1.

Vastleggen en b e w a r e n

Elektronisc h vastleggen van persoonsgegevens gesc hiedt (automatisc h) door de
door de VRU ingezette middelen.

2. De vastlegging beperkt zic h tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de
doeleinden van de verwerking als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, te weten:
a. Voor het verkrijgen van inzic ht in de mate van gebruik van de mobiele
communicatiemiddelen alsmede het sturen daarop, worden stroom- en
soortgegevens vastgelegd. Zulks zoals bepaald in artikel 9 lid 1 van dit
reglement onder a en b.
b. Voor het voorkomen van ondoelmatig of onrec htmatig gebruik dan wel
misbruik van de mobiele c ommunic atiemiddelen wordt het gebruik van de
mobiele c ommunic atiemiddelen op individueel niveau vastgelegd. Zulks
zoals bepaald in artikel 9 lid 2 van dit reglement onder a en b.
3. De vastgelegde gegevens worden maximaal 13 maanden bewaard, tenzij de
Archiefwet anders bepaalt.
Artikel 8

Soort p e r s o o n s g e g e v e n s

In de in artikel 7 genoemde vastlegging worden ten hoogste de volgende
persoonsgegevens opgenomen:
a. gebruikersidentific atie, naam, voornaam of voorletters van de betrokkene;
b. het zakelijke telefoonnummer van betrokkene;
c.

naam en/of c odering van de dienst, afdeling waaronder de betrokkene
valt;

d. variabele kosten van het abonnement van betrokkene;
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