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Privacyverklaring MGR 

Dit is de privacyverklaring van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-

Noord (MGR). Hierin leggen we uit waarom we persoonsgegevens verwerken, welke gegevens dat 

zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.  

Wie zijn wij?  
Veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, 
Peel en Maas, Venlo, Venray, Weert, Nederweert, Leudal, Roerdalen, Echt- Susteren, Roermond en 
Maasgouw) werken samen op het gebied van inkoop van Participatie, Jeugdhulp, Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke 
Opvang, Bemoeizorg en Preventie. Deze gemeenten hebben een deel van de uitvoerende taken van 
het Sociaal Domein centraal belegd bij de MGR, zoals vastgesteld in de Mandaat- en 
(vol)machtregeling modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord. 
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  
Als wij persoonsgegevens ontvangen en gebruiken, dan doen wij dit omdat het nodig is om aan onze 
uitvoeringstaken ten behoeve van de aangesloten gemeenten te voldoen.  
 
Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?  
Wij doen de inkoop, dus niet het leveren van hulp en ondersteuning zelf. Dit betekent dat wij in 
beginsel geen persoonsgegevens verwerken van inwoners die gebruik maken van hulp en 
ondersteuning.  
 
Wij verwerken mogelijk wel persoonsgegevens van degenen die optreden namens de aanbieder. Wij 
moeten namelijk controleren of de aanbieder voldoet aan de vereiste criteria. 
 
Neemt u zelf contact met ons op, dan verwerken wij ook de persoonsgegevens die u met ons deelt 
om u verder te kunnen helpen. Zoals contactgegevens.  
 
Welke grondslag hebben wij?  
Organisaties mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving 
staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG).  
 

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit 
noodzakelijk is om onze openbare taak uit te oefenen. Dit is een taak van algemeen belang (artikel 6, 
eerste lid, onder e, van de AVG). Ook is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken om te 
‘voldoen aan een wettelijke verplichting’ (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).  
 
Hoe beveiligen we uw gegevens?  
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze 

maatregelen zijn vastgesteld conform de geldende wet- en regelgeving en gemeentelijke 

beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 

Een voorbeeld van een maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de MGR 
gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor 
zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.  
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Hoe lang bewaren we uw gegevens?  
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens 
verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de 
Archiefwet staat.  
 
Delen wij uw gegevens met derden?  
Om onze taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen 
(derden). Dit doen wij alleen als dit wettelijk is toegestaan of ons wordt verplicht bij wet en altijd 
veilig. Wij zorgen dat daarbij de benodigde afspraken worden gemaakt over de bescherming van 
persoonsgegevens.   
 
Wat zijn uw rechten?  
Als wij persoonsgegevens van u verwerken dan heeft u een aantal privacyrechten. U kunt 
bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. En als de gegevens niet 
kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt in sommige gevallen uw gegevens laten wissen of de 
verwerking van uw gegevens laten beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking 
van uw gegevens.  
 
Indien u als burger contact met ons opneemt is het mogelijk dat wij u moeten doorverwijzen naar de 
gemeente waarin u woonachtig bent.  
 
Bent u het niet eens met hoe wij persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons 
of bij de toezichthouder melden.  
 

Contactinformatie   
Wilt contact met ons opnemen? Dit kan door een e-mail te sturen aan onze functionaris 
gegevensbescherming (FG) via fg@sdln.nl.  
 
Cookies  
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. Lees meer in onze 
Cookieverklaring.  
 

Wijzigen privacyverklaring  
Deze privacyverklaring kunnen we te allen tijde wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het 
moment dat ze op de website staan gepubliceerd. 
 


