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Inleiding
De Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) voert in het kader van handhaving dierenwelzijn
publiekrechtelijke taken uit. Deze taken worden uitgeoefend mede op grond van de aan de LID toegewezen
bevoegdheden als toezichthouder (gebaseerd op de Awb) en op grond van het Besluit aanwijzing buitengewoon
opsporingsambtenaren LID 2017. In dit document leest u meer over onze verwerking van persoonsgegevens bij het
uitoefenen van onze taken. Verwerkingen door de LID geschieden deels op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en deels op grond van de Wet politiegegevens (Wpg).
Voor wat betreft onderdelen zoals perswoordvoering, website en fondsenwervende activiteiten is de Dierenbescherming
verantwoordelijk en verwijzen wij u naar de algemene privacyverklaring zoals gepubliceerd op
www.dierenbescherming.nl.
Verwerking gegevens
In het kader van de publieke taakuitoefening – zie ons jaarverslag voor een nadere toelichting van deze activiteiten –
registreren wij informatie van verschillende betrokkenen. De gegevens die de LID verwerkt zijn in dit document
omschreven.
De verwerkingen door de LID vinden normaliter plaats op basis van:
toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor een specifieke verwerking – zoals bijvoorbeeld
iemand die een melding doet bij de LID, een deskundige die instemt met het gebruiken van zijn/haar gegevens
ten behoeve van onderbouwing van een casus, of de vrijwilligers en medewerkers van de LID;
in het kader van de uitvoering van een overeenkomst – zoals een arbeidsovereenkomst of overeenkomst met
een vrijwilliger
ten behoeve van vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening
van het openbaar gezag – zoals gegevens van een beklaagde waarin mogelijk sprake is van
bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving.
Meldingen- en Registratiesysteem
De LID maakt ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens voor de toegewezen taakuitvoering gebruik van
een geautomatiseerd systeem MEREL (Meldingen- en Registratiesysteem LID). Van verschillende betrokkenen worden
gegevens verwerkt: beklaagden/verdachten, melders, deskundigen (zoals een dierenarts die bij een casus wordt
betrokken), verbalisanten, hulpverleners, politie, inspecteurs LID, vrijwilligers LID. Van deze betrokkenen kan de
volgende informatie worden vastgelegd: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, email adres. In het geval dat sprake is van een mogelijk bestuursrechtelijke sanctie of een strafrechtelijk proces-verbaal,
wordt eveneens het BSN-nummer, geboortedatum, geboorteplaats, land en nationaliteit geregistreerd.
Opname telefoongesprekken
Ten behoeve van trainings- en kwaliteitsdoeleinden kunnen telefoongesprekken van en naar het algemene
telefoonnummer (088-8113099) opgenomen worden. Indien u belt naar dit nummer hoort u op het bandje dat dit
gesprek opgenomen kan worden, alsmede voor welke doeleinden. Wordt u vanaf dit nummer gebeld dan zullen de
medewerkers u aan het begin van het gesprek mededelen dat het gesprek opgenomen kan worden en waarom. Wij
zullen tevens een aantal gegevens van u noteren, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen we
om de volgende redenen: belt of mailt u ons nog een keer? Dan kunnen wij zien wat erin eerder contact besproken is. U
hoeft dan de situatie niet nog een keer uit te leggen. Het kan ook zijn dat een inspecteur meer informatie nodig heeft
voor onderzoek en u daarvoor wil bellen of mailen. Zo werkt u mee aan het onderzoek. Mocht u anoniem een melding
willen doen dan zullen wij uw gegevens uiteraard niet noteren. De opnames worden maximaal 90 dagen bewaard en
daarna verwijderd. De gesprekken zullen niet met derden buiten de LID worden gedeeld.
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Rechten betrokkenen
In de AVG en Wpg worden expliciet rechten van betrokkenen geregeld. Voor wat betreft de LID zijn daarin de volgende
rechten relevant: recht op informatie betreffende verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, inzage in zijn/haar
gegevens, opvragen van opgenomen telefoongesprekken, recht op correctie indien de gegevens onjuist zijn, recht op
verwijdering van gegevens (inclusief opnames van telefoongesprekken), recht op beperking van de
gegevensverwerking en recht op verzet tegen de gegevensverwerking.
Deze rechten zijn niet onbeperkt; indien sprake is van ongegronde of buitensporige verzoeken is de LID niet verplicht
gehoor te geven. Daarnaast is het in het kader van de publieke taakuitvoering mogelijk dat (gedeeltelijk) geen gehoor
(kan worden/) wordt gegeven in het kader van
- de voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging strafbare straffen of tenuitvoerlegging van straffen;
- toezicht, inspectie;
- bescherming van de betrokkene of van de rechten of vrijheden van anderen.
Indien een betrokkene het niet eens is met de beslissing op het inroepen van de rechten, is het mogelijk dit voor te
leggen bij de rechter en/of hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Procedure rechten betrokkene
Zie bijlage
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