
 

9 Quizvragen Privacy campagne 
 

1. Wat zijn geen persoonsgegevens? 
a. Lidmaatschap vakbond  
b. Foto’s van mensen 
c. BSN  
d. Overlijdensdatum 
e. Kenteken 
f. NAW-gegevens 
g. Inkomensgegevens 
h. Stadhuisplein 100, 1506 MZ 
i. Medische gegevens  
j. Strafrechtelijk verleden 

Antwoord: d en h.  
Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 
Kortom, alle stukjes informatie die ervoor kunnen zorgen dat iemand bij jou uitkomt. Het gaat hierbij 
alleen om gegevens van levende mensen. Een overlijdensdatum is daarom geen persoonsgegeven. 
Bovendien moeten de gegevens direct herleidbaar zijn. Stadhuisplein 100 is dus geen 
persoonsgegeven omdat er een paar honderd mensen op dat adres werken. 
Bijzondere persoonsgegevens, zoals een BSN, medische gegevens, religie of informatie over een 
strafrechtelijk verleden, worden extra beschermd door de wet. Bijzondere persoonsgegevens zijn zeer 
gevoelig van aard en kunnen potentieel grote gevolgen hebben voor de persoon in kwestie als deze 
gegevens naar buiten komen.   

 
2. Wat betekent “verwerken van persoonsgegevens”? 

a. Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot de gegevens van een 
natuurlijk persoon, voorafgaand aan de archivering en uiteindelijk de vernietiging van deze 
gegevens. 
b. Delen, opvragen, raadplegen, kopiëren, vastleggen en wijzigen van persoonsgegevens. 
c. Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 
waaronder in ieder geval het raadplegen, vastleggen, wijzigen en vernietigen van gegevens. 

 
Antwoord: c 
Verwerking 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. 
 

3. Waar staan, in het kader van privacy, de termen proportionaliteit en subsidiariteit voor? 
a. Proportionaliteit betekent dat je veel gegevens verzamelt om een zo zorgvuldig mogelijke 
afweging kunt maken. Subsidiariteit betekent dat je altijd kijkt naar andere mogelijkheden om 
inwoners te helpen dan het verwerken van persoonsgegevens.  
b. Proportionaliteit betekent dat je een afweging maakt waarbij de hoeveelheid en de inhoud 
van de gegevens in verhouding staan tot de gestelde vraag. Subsidiariteit betekent dat je altijd 
kijkt naar andere mogelijkheden om inwoners te helpen dan het verwerken van 
persoonsgegevens. 
c. Proportionaliteit betekent dat je een afweging maakt waarbij de hoeveelheid en de inhoud 
van de gegevens in verhouding staan tot de gestelde vraag. Subsidiariteit betekent dat je kijkt 
naar andere subjecten in de directe omgeving van de klant om te bepalen welke hulp de klant 
krijgt. 
 

4. Vooraf toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd verplicht.  
a. Juist 
b. Onjuist 
 
Antwoord: Onjuist. Er zijn verschillende grondslagen voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Toestemming is daar één van. Dit is lang niet bij alle verwerkingen nodig 



 

omdat er ook sprake is van een wettelijke grondslag of een publiekrechtelijke taak. 
 

5. Wat doet het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) niet? 
a. Het CBP beschermt jouw privacy 
b. Het CBP kan boetes uitdelen aan partijen de privacywetgeving overtreden 
c. Het CBP helpt jou om rechtszaken aan te spannen tegen partijen die de privacywetgeving 
schenden.  
 

6. Iedere verwerking van persoonsgegevens door de gemeente moet worden gemeld bij het 
College Bescherming Persoonsgegevens. 
a. Juist 
b. Onjuist  
 
Antwoord: Onjuist. Als gemeente een wettelijke taak (kieswet, wet Basisregistratie Personen, 
het behandelen van bezwaren, etc.) uitvoert en daarvoor persoonsgegevens verwerkt, dan 
hoeft dit niet worden gemeld bij het CBP. Voorbeelden van een melding: de verwerking van 
persoonsgegevens door Sociale Wijk- en Jeugdteams.  
 

7. Iemand vraagt een rolstoel aan bij het Sociaal Wijkteam. De gemeente vraagt daarvoor een 
medisch advies aan en verzamelt inkomensgegevens. Hoe lang bewaart de gemeente deze 
gegevens? 
a. medisch advies: 15 jaar, inkomensgegevens 7 jaar: 
b. medisch advies: 15 jaar, inkomensgegevens: 15 jaar; 
c. medisch advies: 20 jaar, inkomensgegevens 10 jaar. 
 
Antwoord: Artikel 5.3.4 van de WMO bepaalt dat de persoonsgegevens die zij (de gemeente, 
aanbieders etc.) op grond van deze wet met betrekking tot een betrokkene onder zich hebben, 
gedurende vijftien jaren, te rekenen van het tijdstip van ontvangst of vervaardiging, of zoveel 
langer als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige uitvoering van hun taken op grond 
van deze wet noodzakelijk is. 
 

8. Welke gegevens van bellers mag het KCC noteren? 
Een inwoner belt met een vraag wanneer het Sociaal Wijkteam Oude Haven is geopend. De 
KCC-medewerker geeft de openingstijden door. Na afloop van het gesprek noteert de KCC-
medewerker de volgende gegevens: 
a. de vraag en verder niets 
b. de vraag en de naam van de inwoner 
c. de vraag en de NAW-gegevens van de inwoner. 

 
9. Mensen hebben rechten als het gaat om privacy. Maar welk recht hebben mensen niet? 

a. Het recht op inzage in gegevens van eigen kinderen 
b. Het recht op inzage in eigen gegevens 
c. Het recht op inzage in gegevens van eigen ouders 
 

10. Wat gaat er in deze mail mis? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
a. BSN in het onderwerp is overbodig 
b. Niets, de mail geeft de situatie goed weer 
c. Adresgegevens zijn overbodig 
d. Telefoonnummer is overbodig 
e. De naam M. Smit is overbodig 
f. Niets, M. Smit kiest er zelf voor om zijn gegevens te delen 
g. Informatie over de persoonlijke situatie van M. Smit doorsturen is overbodig 

 



 

 
 
Antwoord: A, C, D, E, G De vraag gaat over de totstandkoming van het aantal uren huishoudelijke 
hulp. Daarbij is een persoonlijke situatie niet relevant.  
 

 


