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Colofon 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de 
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de 
provincies Gelderland en Overijssel. 
 
De bestuursleden van de Rekenkamer zijn: de heer drs. M.M.S. Mekel (voorzitter) en de 
heer ir. T.J.A. Gies (plv. voorzitter). De secretaris-directeur is mevrouw drs. S.W. 
Mathijssen RO. 
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1 Algemeen 

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens 
te verwerken. De Rekenkamer Oost-Nederland (verder: de Rekenkamer) verwerkt 
persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de 
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Ons 
uitgangspunt is altijd dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om onderzoek 
te kunnen doen. Daarom beschrijft de Rekenkamer graag waarom en hoe wij uw 
persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.  

1.1 Waarom wij persoonsgegevens verwerken 

Het doel van de Rekenkamer van de verzameling van al dan niet bij de provincie 
berustende persoonsgegevens is het uitvoeren van haar wettelijke taak. Deze taak is het 
doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffend en rechtmatigheid van het 
door de provincies Gelderland en Overijssel gevoerde bestuur.  

1.1.1 Onderzoeken 

Afhankelijk van het type onderzoek verwerkt de Rekenkamer verschillende 
persoonsgegevens. Enkele voorbeelden zijn: naam, functie en contactgegevens zoals 
mailadres en telefoonnummer. Voorafgaand aan elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af 
welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij dit met zo min mogelijk 
gegevens kunnen uitvoeren.  
 
Hoe komt de Rekenkamer aan persoonsgegevens? 
Als het nodig is om persoonsgegevens ter verwerken kunnen we deze gegevens 
opvragen bij de provincie, een verbonden partij van de provincie of een gesubsidieerde 
instellingen. Zij zijn op grond van de Provinciewet verplicht deze gegevens aan de 
Rekenkamer te verstrekken en u daarover te informeren. Deze gegevens verwerken wij 
zonder u daarover nog afzonderlijk te informeren. De analyse van deze gegevens 
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gebruiken wij in ons rapport. Uw persoonsgegevens zullen wij niet openbaar maken of 
met anderen delen.  
 
Het kan ook zijn dat wij burgers of ondernemers rechtstreeks voor onze onderzoeken 
benaderen en op deze wijze persoonsgegevens ontvangen. In dat geval moet de 
Rekenkamer u daarvoor vooraf toestemming vragen en dient u deze te hebben gegeven.  
 
Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?  
De Rekenkamer verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de wet. De 
Rekenkamer verzamelt niet meer en bewaart persoonsgegeven niet langer dan nodig. 
Interviewverslagen met uw gegevens bewaren we maximaal 4 jaar. Deze termijn vloeit 
voort uit de zogeheten selectielijst die de Rekenkamer op basis van de Archiefwet heeft 
opgesteld.  
 
Persoonsgegevens worden geheel vertrouwelijk en zoveel mogelijk gecodeerd of 
anoniem verwerkt. De Rekenkamer zal in haar openbare rapporten nooit 
persoonsgegeven van burgers opnemen tenzij daar toestemming voor is verleend.  
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Rekenkamer verplicht een zogeheten verwerkersregister bij te 
houden van de verwerkingen die worden gedaan. U kunt dit register vinden op de 
website van de Rekenkamer.  

1.1.2 Onderzoek gerelateerde activiteiten 

Evenementen en bijeenkomsten 
De Rekenkamer organiseert sporadisch evenementen en bijeenkomsten. Om personen 
te kunnen uitnodigen en welkom te heten, verwerken wij gegevens. Als we uw gegevens 
willen hergebruiken voor toekomstige evenementen en bijeenkomsten van de 
Rekenkamer vragen we uw toestemming. Indien u geen toestemming geeft worden uw 
gegevens verwijderd.  
 
Contact met politici 
Van politici die verbonden zijn aan de provincie Overijssel of Gelderland registeren wij 
naast contactgegevens één bijzonder persoonsgegeven: de politieke partij waarvan zij 
lid zijn. Bij het benaderen van leden voor onderzoek nemen wij een zo groot mogelijke 
spreiding in politieke overtuiging in acht. De gegevens over politici bewaren wij zolang zij 
lid zijn van Provinciale Staten. Binnen 1 maand na de beëindiging van een lidmaatschap 
verwijderen wij de gegevens.  
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Contact met journalisten 
De Rekenkamer verstuurt naar aanleiding van onderzoek ook persberichten naar lokale 
media. Op deze manier informeren wij een breder publiek over ons werk. De gegevens 
van journalisten worden op eigen verzoek verwerkt in de mailinglijst.  

1.2 Beveiliging 

De Rekenkamer neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft 
daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en 
andere ongewenste handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te 
gaan. Uw gegevens worden door ons digitaal opgeslagen. Alleen medewerkers van de 
Rekenkamer hebben hier toegang toe.  
 
De medewerkers van de Rekenkamer hebben een geheimhoudingsplicht. Wij delen uw 
persoonsgegevens niet met derden tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

1.3 Delen met anderen 

De Rekenkamer verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de 
uitvoering van een afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons (bijvoorbeeld een 
enquêtebureau) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Rekenkamer blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

1.4 Uw rechten 

Als u uw gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld via een enquête, heeft 
u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem 
hiervoor contact op met de Rekenkamer (zie § 1.6 contactgegevens). Het is belangrijk 
dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, 
corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens 
van andere personen in te zien. 

1.5 Cookies 

De Rekenkamer heeft een website www.Rekenkameroost.nl. Op deze website maakt de 
Rekenkamer gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website 
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
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onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 
website optimaliseren.  

1.6 Contactgegevens 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via 
info@Rekenkameroost.nl of 0570 – 66 58 00.  
 
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 privacy 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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