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informatie over de rekenkamer
De Rekenkamer Rotterdam, Rekenkamer Barendrecht, Rekenkamer Capelle aan den
IJssel, Rekenkamer Krimpen aan den IJssel en Rekenkamer Lansingerland (hierna:
‘rekenkamer’) doet voor de gemeenteraden en de inwoners van deze gemeenten
onafhankelijk onderzoek. De rekenkamer kijkt in haar onderzoeken naar de kosten
en effecten van werkzaamheden die de gemeente doet en geeft aanbevelingen voor
verbeteringen.
doel verwerking persoonsgegevens door de rekenkamer
Het doel van de rekenkamer van de verzameling van al dan niet bij de gemeente
berustende persoonsgegevens is het uitvoeren van haar wettelijke taak, namelijk het
doen van onderzoek naar de uitvoering door de gemeente van haar vastgestelde
beleid en wettelijke taken.
welke gegevens verwerkt de rekenkamer?
Afhankelijk van het betreffende onderzoek verwerkt de rekenkamer verschillende
(type) gegevens. Enkele voorbeelden van algemene persoonsgegevens zijn naam,
geslacht, geboortedatum en adres.
bijzondere persoonsgegevens
Sommige gegevens mag de rekenkamer alleen verwerken als u daar schriftelijk
toestemming voor geeft. Het gaat dan om bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld
gegevens over ras, levensovertuiging of gezondheid). Als u hier toestemming voor
heeft gegeven, dan kunt u dit op ieder moment weer intrekken.
hoe komt de rekenkamer aan mijn gegevens?
Voorafgaand aan het onderzoek beschikt de rekenkamer nog niet over
persoonsgegevens. Wij beoordelen vooraf bij elk onderzoek of het wel echt nodig is
om persoonsgegevens te verwerken. Dat is niet bij elk onderzoek nodig. In elke
onderzoeksopzet wordt uiteengezet waarom en op welke wijze verwerking van
persoonsgegevens nodig is.
Als het nodig is om persoonsgegevens te verwerken, kunnen wij de gegevens
opvragen bij de gemeente. De gemeente is al in bezit van uw persoonsgegevens
vanwege de gemeentelijke diensten waarvan u (mogelijk) gebruik maakt. De
rekenkamer is bevoegd alle informatie bij de gemeente op te vragen die nodig is voor
het doen van onderzoek (volgens Gemeentewet art. 183 lid 1). Die informatie kan dus
ook persoonsgegevens betreffen. De gemeente is verantwoordelijk om bij u aan te
geven dat de rekenkamer de persoonsgegevens kan opvragen voor haar onderzoek
Mochten wij op een gegeven moment uw persoonsgegevens bij de gemeente
opvragen, dan zullen wij u hierover informeren.

Het kan ook zijn dat wij burgers voor onze onderzoeken rechtstreeks benaderen en
op deze wijze van u persoonsgegevens ontvangen. In dat geval dient de rekenkamer
u daarvoor toestemming te hebben gevraagd en u dient deze ondubbelzinnig te
hebben gegeven.
verwerking van persoonsgegevens door de rekenkamer
De rekenkamer verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de wet. Ons
uitgangspunt is altijd dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om het
onderzoek goed te kunnen doen. Ook bewaren we uw gegevens niet langer dan nodig
is (maximaal een jaar). Interviewverslagen met uw gegevens bewaren we voor een
maximaal vijf jaar. Deze termijn vloeit voort uit de zogeheten selectielijst die de
rekenkamer op basis van de Archiefwet heeft opgesteld en door de archiefinspecteur
is goedgekeurd.
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Uw gegevens worden geheel vertrouwelijk en zoveel als mogelijk gecodeerd of
anoniem verwerkt. De rekenkamer zal in haar openbare rapporten nooit
persoonsgegevens van burgers opnemen.
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beveiligingsmaatregelen
De rekenkamer gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor nemen wij
maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met
persoonsgegevens tegen te gaan. Zo verloopt het verkrijgen van uw gegevens van de
gemeente via een beveiligde omgeving. Uw gegevens worden door ons digitaal in een
beveiligde map opgeslagen. Alleen de leden van het onderzoeksteam, de
teammanager en de bureaumanager hebben hier toegang toe.
geheimhoudingsplicht
De medewerkers van de rekenkamer hebben een geheimhoudingsplicht. Wij delen
uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting
bestaat. Onze Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van
de wettelijke regels omtrent privacy.
verwerkingenregister
Vanaf 25 mei 2018 is de rekenkamer verplicht een zogeheten verwerkingenregister
bij te houden van verwerkingen die vanaf dan worden gedaan. U kunt dit register
vinden op de website van de rekenkamer.
uw rechten
U heeft een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door
de rekenkamer kunt controleren. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering
van gegevens. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming hier om verzoeken via
info@rekenkamer.rotterdam.nl, ter attentie van de Functionaris
Gegevensbescherming. Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen over deze
privacyverklaring.
ten slotte
Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u vinden
in ons privacybeleid.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan
heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen
bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

