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Verantwoordelijke: 1 van 1 

Soort persoon 
Naam 
Adres 
Nr. : 
Postcode/Plaats: 
Land 
Postbus : 
Postcode/Plaats: 
Land 
Telefoonnwmner 
Faxnwmner 
E-mail adres 

(*)Rechtspersoon/Bestuursorg. 
Gemeente Utrecht 
Korte Minrebroederstraat 
2 
3512 GG UTRECHT 
NEDERLAND 
16200 
3500 CE UTRECHT 
NEDERLAND 
030-2860000 

SBI-nwmner 841 

Verdeling verantwoordelijkheid: 

Contactpersoon: 

Naam 
Voorvoegsel(s) 
Voorletter(s) 
Man/Vrouw 
Organisatie 
Afdeling 
Functie 
Adres 
Nr. : 
Postcode/Plaats: 
Postbus : 
Postcode/Plaats: 
Telefoonnwmner 
Faxnwmner 
E-mail adres 

~ -Pemeente Utrecht 

JJ UTRECHT 

I! 

( ) Nat. persoon 

Zijn er gegevens over de bewerker(s) ingevuld? (*)Ja( )Nee 
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Bewerker: 1 van 1 

Soort persoon 
Naam 

: (*)Rechtspersoon/Bestuursorg. ( )Nat. persoon 
ARS Traffic & Transport Technology B.V. 
Vlietweg Adres 

Nr. 
Postcode/Plaats: 
Land 
Postbus 
Postcode/Plaats: 
Land 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mail adres 

14 
2266 KA LEIDSCHENDAM 
NEDERLAND 

NEDERLAND 
070-3608559 

Doel (en) van verwerking: 1 van 5 

Werven van deelnemers voor het project FileMijden. Een 
mobiliteitsmaatregel van het samenwerkingsverband van 
Rijkswaterstaat, Gemeente Utrecht, Bestuur Regio 
Utrecht en provincie Utrecht. 

Doel (en) van verwerking: 2 van 5 

Meten van mobiliteitsgedrag van deelnemers 

Doel (en) van verwerking: 3 van 5 

Analyseren van mobiliteitsgedrag van deelnemers 

Doel (en) van verwerking: 4 van 5 

Uitkeren van verdiende beloningen voor vertoond 
aangepast mobiliteitsgedrag 

Doel (en) van verwerking: 5 van 5 

Contact kunnen leggen met deelnemers bij vragen, 
problemen en/of fraude 

Categorie (ën) van betrokkenen: 1 van 1 

Deelnemers FileMijden Utrecht 

Gegevens: 

1 van 8 NAW-gegevens 
Verzameldoei: Werven van deelnemers en analyseren 

mobiliteitsgedrag 

2 van 8 Werkadres (sen) 
Verzameldoei: Analyseren van mobiliteitsgedrag 

3 van 8 Bank- of girorekeningnummer 
Verzameldoei: Uitkeren van een verdiende beloning. 
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4 van 8 Kenteken(s) 
Verzameldoel: Meten en analyseren van mobi1iteitsgedrag 

5 van 8 Geboortedatum 
VerzameldoeI: Analyseren van mobiliteitsgedrag 

6 van 8 Telefoonnummer 
VerzameldoeI: Contact kunnen leggen met deelnemers bij vragen 

en/of problemen 

7 van 8 Emailadres 
VerzameldoeI: Contact kunnen leggen met deelnemers bij werven, 

vragen en/of problemen 

8 van 8 Bezit van een Utrecht Bereikbaar Openbaar Vervoer 
Pas 

VerzameldoeI: Analyseren van mobi1iteitsgedrag van deelnemers. 

Bijzondere gegevens: 
- Geen 

Categorieën van ontvangers: 1 van 2 

ARS Traffic & Transport Technology B.V. 

Categorieën van ontvangers: 2 van 2 

Ministerie van Verkeer & Waterstaat 
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Beveiligingsmaatregelen: 

A. Beveiligt u de persoonsgegevens: (*)Ja( )Nee 

B. Welke maatregelen heeft u genomen om de persoonsgegevens te 
beschermen? 

- Vastgesteld beveiligingsbeleid dat ook is geïmplementeerd 
- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief 

organisatorische controle 
- Inbraakalarm 
- Kluis voor opslag van gegevensbestanden 
- Logische toegangscontrole met behulp van iets wat iemand 

weet (wachtwoord of pincode) 
- Logische toegangscontrole met behulp van iets wat iemand 

bij zich draagt (pasje) 
- Automatische logging van toegang tot gegevens, inclusief 

een controleprocedure 
- Controle op toegekende bevoegdheden 
- Overige beveiligingsmaatregelen, namelijk 

verplaatsingsgevens van het project worden fysiek 
gescheiden opgeslagen van persoonsgegevens 

C. Is er sprake van een bewerker? 
Ja, en er zijn met de bewerker(s) schriftelijke afspraken 

gemaakt over beveiliging 

D. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 
- Personeel dat onder leiding van de bewerker staat 

E. Verzendt u gegevens langs elektronische weg? 
Ja, via een eigen netwerk 
Ja, via een publiek netwerk 

F. Gebruikt u encryptie? 
Ja, de persoonsgegevens worden versleuteld tijdens 

verzending 

Doorgifte buiten de Europese Unie: 

Geeft u bij uw gegevensverwerking persoonsgegevens door aan één 
of meer landen buiten de Europese Unie? 

( )Ja(*)Nee 
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Bent u verplicht het CBP te vragen een onderzoek in te stellen 
naar de verwerking? 

1. Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer te 
verwerken voor een ander doel dan waarvoor het nummer specifiek 
is bestemd, met het doel de gegevens in verband te brengen (te 
koppelen) met gegevens die door een andere verantwoordelijke 
worden verwerkt? 

( )Ja(*)Nee 

2. Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij 
wet en gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die wet 
of een andere wet? 

( )Ja ( )Nee (*)Niet van toepassing 

3. Bent u van plan gegevens vast te leggen die u door eigen 
waarneming hebt verkregen, zonder de betrokkene van die 
vastlegging op de hoogte te stellen? 

( )Ja(*)Nee 

4. Bent u van plan om voor derden strafrechtelijke gegevens 
of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te 
verwerken? 

( )Ja(*)Nee 

5. Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? 

( )Ja ( )Nee (*)Niet van toepassing 

Conclusie: U bent niet verplicht om een voorafgaand 
onderzoek aan te vragen. 

Vraagt U gelet op deze conclusie een 
voorafgaand onderzoek aan? 

( )Ja(*)Nee 

Bevestigd? Ja 
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