
Register van verwerkingsactiviteiten van de Delftse Rekenkamer 6 december 2021 

Onderzoek 

    
Art 30 eerste lid en 

onder a AVG 
Art 30 eerste lid en 

onder b AVG 
  

Art 30 eerste 
lid en onder 

c AVG 

Art 30 eerste lid en onder 
c AVG 

Art 30 eerste 
lid en onder f 

AVG 
    

Naam 
onderzoek 

Inhoud 
verwerking 

Contactgegevens 
verwerkings-

verantwoordelijke 
en FG 

Verwerkings- 
doeleinden 

Rechtmatige 
grondslag 

Categorieën 
van 

betrokkenen 

Categorieën van 
(bijzondere) 

persoonsgegevens 
Bewaartermijn 

Verdere 
verwerking  

(niet 
conform 
doel, wel 

verenigbaar)  

Einde 
verwerking 

Alle 
onderzoeken 

Contactpersonen 
ten behoeve van 
het onderzoek 

Voorzitter / FG 
rekenkamer (zie 
website 
rekenkamer) 

Onderzoek (ex  
artikel 182  
Gemeentewet) 

artikel 6 lid 1 
onder e AVG 
(vervulling 
taak van 
algemeen 
belang) 

ambtenaren 
en 
bestuurders 
gemeente; 
personen 
werkzaam 
bij 
organisatie 
buiten 
gemeente 
Delft 

Alleen persoonsgegevens 
(Naam, organisatie, 
functie, e-mailadres, 
telefoonnummer),  
geen bijzondere 
persoonsgegevens. 

Maximaal 5 
jaar. 

Nee 

moment 
van 
publicatie  
onderzoek 

2021 Naam 
onderzoek> 

Enquête/interview 
t.b.v. het 
onderzoek  

Voorzitter / FG 
rekenkamer (zie 
website 
rekenkamer) 

Onderzoek (ex  
artikel 182  
Gemeentewet) 

artikel 6 lid 1 
onder a AVG 
(expliciete 
toestemming) 

Leden van 
<…> 

Alleen persoonsgegevens 
(Naam, organisatie, 
functie, e-mailadres, 
telefoonnummer),  
geen bijzondere 
persoonsgegevens. 

Anonimiseren 
na afronden 
van project. 

Nee 

moment 
van 
publicatie 
onderzoek 

                    

 

  



Overig 
 

      
Art 30 eerste lid 
en onder a AVG 

Art 30 eerste lid en 
onder b AVG 

  
Art 30 eerste 
lid en onder c 

AVG 

Art 30 eerste lid en 
onder c AVG 

Art 30 eerste 
lid en onder f 

AVG 
  

Naam 
activiteit 

Naam 
verwerking 

Inhoud 
verwerking 

Contactgegeve
ns verwerkings-
verantwoordeli

jke en FG 

Verwerkingsdoeleinden 
Rechtmatige 

grondslag 

Categorieën 
van 

betrokkenen 

Categorieën van 
(bijzondere) 

persoonsgegevens 
Bewaartermijn 

Einde 
verwerking 

Contact-
personen 
rekenkamer 

Contact-
personen 

Contactgegevens 

Voorzitter / FG 
rekenkamer 
(zie website 
rekenkamer) 

Betrokkenen 
informeren over 
rapporten en 
activiteiten van de 
rekenkamer waaronder 
enquêtes en 
(focus)bijeenkomsten. 

artikel 6, 
eerste lid 
onder a AVG 

ambtenaren, 
burgers, 
pers, politici, 
professionals 

NAW- en e-
mailgegevens en, 
in het geval van 
raadsleden, ook de 
politieke partij. 

geen wisselend 

Financiën - 
crediteuren 

Crediteuren-
administratie 

Crediteuren: 
opboeken en 
betaalbaar 
stellen facturen. 

Voorzitter / FG 
rekenkamer 
(zie website 
rekenkamer) 

Registratie 
contactpersonen i.v.m. 
vragen facturen. 

artikel 6, 
eerste lid 
onder b AVG  

medewerkers 
crediteuren 

NAW- en e-
mailgegevens  

max 5 jaar na 
ontvangst 

eind dienst-
verlening 

Financiën - 
debiteuren 

Debiteuren-
administratie 

Debiteuren / 
innen facturen. 

Voorzitter / FG 
rekenkamer 
(zie website 
rekenkamer) 

Registreren t.a.v. 
personen. 

artikel 6, 
eerste lid 
onder b AVG  

medewerkers 
debiteuren 

NAW- en e-
mailgegevens  

max 5 jaar na 
ontvangst 

eind dienst-
verlening 

Postregistratie 
en verwerking 

Postregistratie 
en verwerking 

Postregistratie 
van ingekomen 
en verstuurde 
correspondentie 
(per post en per 
e-mail). 

Voorzitter / FG 
rekenkamer 
(zie website 
rekenkamer) 

Ervoor zorgdragen dat 
inkomende en 
uitgaande 
correspondentie bij de 
juiste personen terecht 
komen.   

artikel 6, 
eerste lid 
onder f AVG 

burgers, 
medewerkers 
organisaties 

NAW- en e-
mailgegevens  

max 5 jaar na 
ontvangst 

afhandeling 
post 

Sollicitatie 
Sollicitaties van 
personeel en 
stagiaires 

Brieven / e-mails / 
uitnodigingen / 
beoordelingen. 

Voorzitter / FG 
rekenkamer 
(zie website 
rekenkamer) 

Selectie van 
personeelsleden / 
stagiaires. 

artikel 6, 
eerste lid 
onder a AVG 

 burgers 
NAW- en e-
mailgegevens  

t/m eind 
sollicitatie 

einde 
sollicitatie-
procedure 

 


