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Rekenkamer Arnhem en de AVG  

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. In dit document verwoordt de Rekenkamer Arnhem hoe zij zich aan de AVG en de 

uitvoeringswet houdt. 

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

De FG van de gemeente Arnhem is Jacco Beks. Hij is als FG benoemd voor alle organen van de 

gemeente Arnhem, dus ook voor de Rekenkamer. 

 

Persoonsgegevens verwerkt door Rekenkamer Arnhem 

Rekenkamer Arnhem verwerkt alleen persoonsgegevens in het kader van haar onderzoeken. 

Over het algemeen zijn dat slechts namenlijstjes van respondenten, met emailadressen en 

telefoonnummers. Deze worden zorgvuldig opgeslagen in de beveiligde omgeving van de 

gemeente Arnhem en volledig geanonimiseerd verwerkt in de rapporten. Per onderzoek zal 

beoordeeld worden welke persoonsgegevens worden verwerkt en of aanvullende maatregelen 

(zoals bijvoorbeeld een Data protection impact assessment) nodig zijn. De Rekenkamer mag 

deze gegevens verwerken op basis van artikel 182 van de gemeentewet en artikel 6 a, e van 

de AVG. 

 De Rekenkamer Arnhem leeft het privacy- en beveiligingsbeleid van de gemeente 

Arnhem na, zoals wordt verwoord in Kader voor privacy gemeente Arnhem (zaaknummer 

2015-05-01322, documentnummer 2015.0.048.253), Beleid voor informatiebeveiliging 2015-

2018 (zaaknummer 2014-12-01293, documentnummer 2014.0.121.202) en 

Informatiebeveiligingsarchitectuur Gemeente Arnhem. 

 Ook in het geval van een (vermoedelijke) datalek handelt de Rekenkamer 

overeenkomstig de procedure van de gemeente Arnhem en meldt het (vermoedelijke) 

beveiligingsincident via het formulier op intranet (http://intranet1.arnhem.local/formulieren).  

 Als voor het onderzoek van de Rekenkamer een privacyverklaring noodzakelijk of 

gewenst is, baseert de Rekenkamer zich op de verklaring van de gemeente Arnhem: 

https://www.arnhem.nl/algemeen/Over_deze_site/Privacyverklaring Voor de website van de 

Rekenkamer, die onder de website van de gemeente Arnhem valt, geldt: 

https://www.arnhem.nl/algemeen/Over_deze_site/Privacyverklaring_www_arnhem_nl 

  In het geval dat Rekenkamer Arnhem haar onderzoek laat uitvoeren door een derde 

partij, die de persoonsgegevens verwerkt, legt zij in een verwerkingsovereenkomst vast dat de 

derde partij de persoonsgegevens niet voor eigen doelen mag verwerken. De verwerker mag 

alleen met toestemming van de Rekenkamer een subverwerker inschakelen. 

 Tot slot is Rekenkamer Arnhem zich bewust dat de personen waarvan zij 

persoonsgegevens verwerkt rechten hebben met betrekking tot onder andere doel, inzage, 

correctie, verwijdering en beperking van de persoonsgegevens. 


