
Privacyverklaring Rekenkamercommissie Hengelo 
 
Algemeen 
 
Om activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. 
De Rekenkamercommissie Hengelo (hierna: de rekenkamer) verwerkt persoonsgegevens op een 
zorgvuldige en veiligie manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening 
gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. De rekenkamer beschrijft in dit document 
waarom en hoe persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten uitgeoefend kunnen worden. 
 
De gemeenteraad heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die ook binnen de –
door de gemeenteraad aangestelde- rekenkamer toeziet op het zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens.  
 
De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder ter bescherming van 
persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en de bescherming van 
persoonsgegevens vindt u op de website van de 13TUautoriteit persoonsgegevensU13T.  
 
Verwerking van persoonsgegevens 
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken wij soms persoonsgegevens (bijvoorbeeld 
contactgegevens van geïnterviewde personen of respondenten) en soms bijzondere 
persoonsgegevens (zoals gegevens over inkomen of opleidingsniveau). Dergelijke 
persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer dit voor het onderzoek noodzakelijk is.  
 
Voorafgaand aan elk onderzoek weegt de rekenkamer zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor 
het onderzoek, zodat dit met zo min mogelijk persoonsgegevens kan worden uitgevoerd.  
Voor onze onderzoeken kunnen de onderzoekers zelf persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld via 
een enquête, maar zij kunnen ook persoonsgegevens ontvangen van de gemeente, bijvoorbeeld in 
het kader van onderzoek naar het beleid van de gemeente in het sociaal domein. De rekenkamer 
mag persoonsgegevens alleen verwerken wanneer daar een wettelijke basis voor is. In het geval 
van rekenkameronderzoek is daarvoor meestal toestemming nodig van de persoon waarvan de 
gegevens worden verwerkt.  De onderzoekers vragen deze toestemming dan voorafgaand aan het 
onderzoek.  
 
Beveiliging 
De rekenkamer en de gemeente Hengelo nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en 
hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en 
andere ongewenste handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan.   
Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in 
de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). 
 
Bewaartermijn 
De rekenkamer bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de 
uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.   
 
Delen met anderen 
De rekenkamer verstrekt gegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij dit nodig is om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die de rekenkamer ontvangt ten behoeve van 
onderzoek, zijn voorafgaand al geanonimiseerd. Met organisaties die gegevens verwerken in 
opdracht van de rekenkamer (bijvoorbeeld een onderzoeksbureau) wordt een 
verwerkersovereenkomst en geheimhoudingsverklaring gesloten, om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. De rekenkamer blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerkingen.   
 
Uw rechten  
Personen hebben een aantal rechten wanneer hun uw gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld om 
te weten waarom de gegevens nodig zijn, wat ermee gedaan wordt en hoe lang ze bewaard 
blijven.  
 
Register van verwerkingen 
Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens vindt u in het Register van 
verwerkingen. Het register is te vinden via 13TUwww.hengelo.nl/rekenkamerU13T. Het register geeft alleen 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.hengelo.nl/rekenkamer


zicht op onderzoeken waarin persoonsgegevens worden verwerkt en op welke manier dat gebeurt. 
In het register zijn geen persoonsgegevens opgenomen.   
 
Contactgegevens, klacht en bezwaar  
Voor vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens door de 
rekenkamer, neem dan contact op met de rekenkamer via het mailadres 13TUraadsgriffie@hengelo.nlU13T.   
 

Contact  
- Vraag over gegevensbescherming: Contactformulier   
- Melding van een incident of datalek: formulier melden datalek  of telefonisch via 14 074 
- Vragen aan de FG (Functionaris Gegevensbescherming): mailen via het Contactformulier  of 
telefonisch via 14 074 
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