
Bericht 

Van: 

Verzonden: dinsdag 3 augustus 2010 16:07 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: uitnodigingsbrief SLIM prijzen 
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Bijlagen: SPRR MC 0005 Uitnodiging ex SPWv11.pdf; SPRR MC 0008 Uitnodigingsbriefv2 2 
_2_.pdf; SPRR QP 0004 Privacy Protocol SLIM Prijzen v2 O.pdf; SPRR QP 0005 
Voorwaarden voor Deelname SLIM Prijzen v2 1.pdf 

Beste 

Allereerst mijn excuses dat ik zo laat reageer. We hebben het de laatste tijd erg druk gehad met het opstellen 
van aile stukken en het voorbereiden van de start van de werving. 

Vandaag hebben wij 'geen bezwaar' afgegeven met betrekking tot de start van de werving van de 
deelnemers. 
Daarbij was het van belang dat de privacy goed is geregeld. 
De melding bij het College Bescherming persoonsgegevens is gedaan en er is een uitvoerig protocol 
opgesteld (zie bljlage). 

Bjjgaand tref je aan de definitieve uitnodigingsbrieven, het privacyprotocol en de deelnemersvoorwaarden. 
Vanaf donderdag worden de brieven verzonden. 

Macht je' meer will en weten dan hoor I zie ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Stadsregio Arnhem Nijmegen 
Stationsp/ein 26 
6512 AB Nijmegen 

Postbus 6578 
6503 GB Nijmegen 

telefoon 024 3297976 

Van ··· ):s.ruta@nijmegen.nl] 
Verzonden: woensdaq 14 iuli z010 11:26 
Aan: •· 
Onderwerp: FW: uitnodigingsbrief SLIM prijzen 
Urgentie: Hoog 

dag 

Op verzoek van ~il ik jou over de brief Slim Prijzen. , · ·~eft mij de brief 
doorgemaild. In de brief wordt verwezen naar een privacyprotocol en naar de melding bij 
het college bescherming persoonsgegevens. Kun je mij beide stukken zsm doorsturen? 
Zoals je waarschijnlijk weet heeft ons college aan de raad toegezegd om hier voorafgaand 
aan de start aandacht voor te hebben. 

vriendelijke groet, 

3-g:-ToTo 
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Sandra Ruta 
afdelingshoofd en programmamanager Mobiliteit 

Directie Grondgebied 
Postbus 9105 

6500 HG Nijmegen 
tel 06-46195521 

Alle informatie in dit e-mailbericht is onder voorbehoud. 

De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of o 
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