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Privacy Protocol SLIM Prijzen  

SLIM Prijzen is een maatregel die wordt ingezet om de bereikbaarheid in de stadsregio Arnhem 
Nijmegen te verbeteren (reductie van het aantal autokilometers op de RegioRing met 3% tijdens de 
spits).  
De komende jaren staan op de RegioRing diverse grootschalige wegwerkzaamheden gepland. Hierdoor 
komt de bereikbaarheid nog verder onder druk te staan. SLIM Prijzen RegioRing is één van de 
maatregelen om de doorstroming tijdens de werkzaamheden op peil te houden. 
Bij het mobiliteitsproject SLIM Prijzen gaat het om bewustwording: met een prijsprikkel het gedrag van 
automobilisten positief beïnvloeden. Met het project wordt kennis en ervaring opgedaan over 
gedragsverandering en prijsprikkels. 
 
SLIM Prijzen: minder verkeershinder 
De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan 
op de RegioRing (A12, A50, A325, A15 en A73) diverse grootschalige wegwerkzaamheden gepland. 
Hierdoor komt de huidige bereikbaarheid onder druk te staan. Om de doorstroming op peil te houden, 
zetten de wegbeheerders diverse maatregelen in op de RegioRing. Zoals het uitbreiden van de 
wegcapaciteit, het beter benutten van de beschikbare capaciteit, verbeteren van het openbaar vervoer, 
stimuleren van het fietsgebruik en bewustwording. Bij SLIM Prijzen gaat het om bewustwording: met een 
financiële of andere prikkel het gedrag van automobilisten positief beïnvloeden. SLIM Prijzen is een 
mobiliteitsproject dat uit verschillende deelprojecten zal bestaan.  
 
Kern 
SLIM Prijzen RegioRing is één van de maatregelen in het kader van SLIM Prijzen die wordt ingezet om 
de bereikbaarheid in de stadsregio Arnhem Nijmegen te verbeteren. Automobilisten worden met een 
financiële beloning verleid hun reisgedrag in de spits aan te passen. Tijdens werkzaamheden bij de 
Waalbrug in Nijmegen is een soortgelijke proef succesvol gebleken. 
 
� Bij SLIM Prijzen RegioRing ontvangen vrijwillige deelnemers vooraf een beloningsbudget. Dit is 

gebaseerd op hun reguliere reisgedrag dat voorafgaand aan het project is gemeten in de 
zogenoemde referentiemeting. Iedere keer dat de deelnemer in de spits op de RegioRing rijdt, wordt 
per kilometer € 0,10 van het budget afgeschreven. Als spitstijden zijn gedefinieerd: van 07.00 uur tot 
09.00 uur en van 15.30 uur tot 18.30 uur. 

 
� Om extra belasting van de wegen in de omliggende gemeenten als gevolg van SLIM Prijzen 

RegioRing te voorkomen worden deelnemers gecontroleerd  bij het passeren van een aantal meet- 
en controlepunten.  

 
� Als speciale meet – en controlepunten gelden een aantal vooraf gedefinieerde bruggen. Voor die 

bruggen krijgt een deelnemer op basis van zijn referentieniveau een aantal vrije brugpassages. Als 
tijdens het project blijkt dat een deelnemer het aantal toegekende vrije brugpassages overschrijdt,  
wordt per keer € 5 van het budget afgeschreven.  

 
� Deelnemers kunnen maximaal € 150,- per maand verdienen. 
 
� De beloningsperiode duurt van begin september 2010 tot en met juni 2012. In officiële 

vakantieperiodes wordt niet beloond, omdat er dan al minder ’verkeer rijdt. 
 
� Het reisgedrag kan worden aangepast door buiten de spits te rijden, gebruik te maken van de fiets, 

het OV of door niet te reizen (telewerken). 
 
De doelstellingen van SLIM Prijzen  
SLIM Prijzen wil de volgende doelstellingen realiseren: 
� Het bereiken van een verkeerskundig effect: 3% minder autokilometers op de RegioRing in de spits 

(7.00 – 9.00 en 15.30 – 18.30) in vergelijking met de referentiemeting Hierdoor vermindert de overlast 
als gevolg van wegwerkzaamheden. 
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� Bewustwording bij automobilisten dat reizen op een andere wijze mogelijk is (verleiden met een 

prijsprikkel). 
 
� Het tot stand brengen van een leereffect: meer kennis over gedragsverandering, meer kennis en 

ervaring bij werkgevers over mobiliteitsmanagement. 
 
� Het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid en leefkwaliteit: geluid, lucht en verkeersveiligheid. 
 
Deze doelstellingen zijn een nadere uitwerking van de doelstellingen zoals geformuleerd in de  
considerans van het uitvoeringsconvenant tussen de Stadsregio en de Minister van V&W:  
 
� Het beïnvloeden van het gedrag van weggebruikers door de introductie van prijsprikkels ter 

beperking van het gebruik van de auto in een netwerk of op een corridor, waarbij inzicht wordt 
verkregen in de invloed van prijsprikkels op het gedrag van weggebruikers en/of; 

 
� Het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve Value Added Services (VAS)/Intelligent Transport 

Systems (ITS)-diensten die de bewustwording van mobiliteitskeuzen bij weggebruikers vergroten en 
leiden tot gedragsverandering, waarbij inzicht wordt verkregen in de invloed van VAS/ITS-diensten op 
het gedrag van weggebruikers; 

 
Verder is relevant dat de Stadsregio in het convenant is overeengekomen met de minister dat de 
Stadsregio eenmaal per kwartaal een voortgangsrapportage verstrekt waarin in ieder geval de resultaten 
van de monitoring en evaluatie van SLIM Prijzen worden weergegeven. De minister zal de resultaten in 
de diverse regio’s met mobiliteitsprojecten zoveel mogelijk met elkaar vergelijken. Dit betekent dus dat de 
Stadsregio op basis van deze afspraak met de minister de informatie moet vergaren en verwerken, die 
noodzakelijk moet worden geacht voor de juiste en adequate uitvoering van projecten, i.c. SLIM Prijzen.  
 
Werkwijze van privacy waarborging 
Voor SLIM Prijzen is informatie nodig die op verschillende manieren wordt vergaard. De verschillende 
stappen daarbij zijn hieronder beschreven. Telkens is ingezet op de best mogelijke manier van 
bescherming van de gegevens. De gegevens hebben betrekking op natuurlijke personen die (a) zich 
vrijwillig hebben gemeld dan wel natuurlijke personen die (b) zijn uitgenodigd om deel te nemen op basis 
van de referentiemeting en hiermee vrijwillig hebben ingestemd. 
 
� Op de RegioRing zijn voor de duur van het project op een aantal meet - en controlepunten analoge 

infrarood videocamera’s geplaatst. Die meet – en controlepunten bevinden zich op de plekken waar 
de verkeershinder het grootst is, of waar deelnemers niet  geacht worden extra te rijden. De camera’s 
maken het mogelijk om op basis van kentekenherkenning verkeersbewegingen te meten, potentiële 
kandidaten voor het project te selecteren en de uiteindelijke deelnemers  in hun reisgedrag te volgen. 
De wegen van de RegioRing alsmede de locaties van de camera’s zijn op de kaart weergegeven.  

 
� De camera’s registreren het verkeer op een rijstrook continu, gericht op de herkenning van de 

kentekens. De camera’s zijn boven of langs de weg geplaatst. Personen in de voertuigen zijn niet te 
herkennen.  

 
� De camera’s sturen hun beelden via een vaste verbinding naar een computer. Hier worden de 

kentekens afgeleid uit de beelden. Opgeslagen worden dan de kentekens zoals herkend door de 
computer, het tijdstip en de datum, en een code voor de locatie. De computers zijn opgesteld in de 
directe omgeving van de camera’s. Zij sturen elke minuut de kentekengegevens door naar de 
Servicedesk van ARS Traffic & Transport Technology. Na versturen worden de doorgestuurde 
gegevens gewist van de lokale computer. De gegevens komen via een beveiligde VPN-verbinding 
terecht in de centrale database van de Servicedesk, die in een streng beveiligde omgeving staat in 
Amsterdam. 

 
� Hier vindt een globale validatie plaats, inhoudende een controle op de juistheid en volledigheid van 

de gegevens in relatie tot het functioneren van de camera;s, op de samenstelling van de 
kentekenregistratielijsten, zoals het aantal registraties. Dan worden de kentekens vergeleken met de 
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registraties door een aparte videocamera. Deze is voorzien van een recorder die de opgenomen 
beelden 30 dagen bewaart. Deze camera legt per uur de beelden van telkens een andere rijstrook 
vast. De controle vindt handmatig plaats en laat zien of de reguliere camera’s goed hebben 
gefunctioneerd.  

 
� Om de persoonsgegevens te achterhalen die horen bij kentekens die zijn geregistreerd tijdens de 

referentiemeting waarmee potentiële deelnemers worden geselecteerd, wordt de Rijks Dienst voor 
het Wegverkeer (RDW) ingeschakeld. De verzending van de kentekengegevens naar de RDW 
verloopt via een beveiligde VPN-verbinding. De RDW stuurt de bijbehorende persoonlijke gegevens 
toe per CD-rom die door een koerier worden bezorgd. Op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens en de Wegenverkeerswet is het toegestaan dat verkeersgegevens – waaronder 
kentekengegevens - worden verkregen via cameraregistraties en gekoppeld aan persoonsgegevens 
voor in de wet expliciet omschreven doeleinden. De doelstellingen van de gegevensverwerking van 
Slim Prijzen is conform deze doelstellingen en luidt:  

 
De verwerking heeft tot doel het bewerkstelligen, meten en analyseren van de door een prijsprikkel 
of andere middelen gestimuleerd mobiliteitsgedrag van de voor dat doel geworven deelnemers. Dit 
teneinde te bepalen hoe dat mobiliteitsgedrag nu en in de toekomst is te sturen met het oog op het 
verbeteren van de verkeersbereikbaarheid in Nederland en in het bijzonder in de regio ring 
Arnhem Nijmegen voor alle verkeersdeelnemers. 

 
� De persoonsgegevens zijn verkregen via matching met RDW-gegevens. RWS en de RDW hebben 

voor de gegevensverzameling voor alle mobiliteitsprojecten een gecombineerde melding bij het CBP 
onder nummer CBP-1075161.  

 
� Persoonsgegevens van mensen die niet mee willen doen of binnen 4 weken niet reageren, worden 

verwijderd (in principe mogen deze gegevens 6 maanden bewaard worden). Voorafgaande aan de 
plaatsing van de camera’s heeft een algemene melding plaatsgevonden via openbare media in 
overeenstemming met de voorwaarden zoals gehanteerd door de RDW.  

 
� De individuele gegevens met betrekking tot tijdstip, locatie en kenteken worden bewaard gedurende 

de looptijd van het project met het oog op (a) de uitkering van de beloning; (b) controle ter 
voorkoming van fraude en (c) ten behoeve van onderzoek naar de resultaten en effecten van de 
uitgevoerde mobiliteitsmaatregelen. In het laatste geval worden de gegevens aan de onderzoekers 
geanonimiseerd ter beschikking gesteld, zodat deze niet herleidbaar zijn tot individuele personen 
(deelnemers).  

 
� De persoonsgegevens mogen ten hoogste tweemaal gebruikt worden voor wervingsdoeleinden voor 

het SLIM Prijzen project waarvoor de RDW toestemming heeft gegeven. De benadering van de 
beoogde deelnemers aan SLIM Prijzen RegioRing vindt plaats per reguliere post. 
 

� Voertuigbewegingen van deelnemers worden gedurende het project 24 uur per etmaal, 7 dagen per 
week geregistreerd. De registratie beperkt zich tot de aangegeven locaties op de RegioRing. 

 
� De gegevens van automobilisten die (via een website) zich aanmelden komen terecht in een 

deelnemerdatabase bij de Servicedesk. Deze gegevens zijn beveiligd door middel van een 
gebruikersnaam / wachtwoordcombinatie. De gegevens bevatten: NAW; adres van de 
werkgever/werkadres; (bank)rekeningnummer. Zie verder hoofdstuk 2 artikel 5.1 ad a. De gegevens 
worden bewaard gedurende de looptijd van het project of de duur van de deelname. Zie voor de 
bewaartermijnen hoofdstuk 2 artikel 7.  

 
� Vanaf dat moment worden alleen meet – en controlegegevens verwerkt van kentekens van de 

deelnemers die zich hebben aangemeld. Die gegevens dienen om reisgedrag te bestuderen, de 
effecten daarvan in kaart te brengen en de beloningsverwerking te reguleren. Deze gegevens 
betreffen de positie van het voertuig op verschillende momenten van de reis volgens de 
meegeleverde GPS. De GPS logs van het begin- en eindpunt van een reis mogen niet worden 
gelogd, omdat deze eenvoudig te herleiden zijn tot persoonsgegevens. Om die reden is er voor 



SLIM Prijzen  

Privacy Protocol  
 

 

  
Document ID: SPRR.QP.0004  pagina 6 van 19 
Versie 2.2 30-aug-2010 
  
 
 

 

gekozen om de GPS logs van de eerste en laatste 200 m. van een rit te verwijderen en te vervangen 
door een aantal fictieve logs. 

 
SLIM Prijzen en de Minder Hinder Pas.  
SLIM Prijzen is een onderdeel van een breed pakket van maatregelen. Naast de mobiliteitsmaatregelen 
van SLIM Prijzen biedt Rijkswaterstaat de Minder Hinder Pas aan om de verwachte verkeershinder 
tijdens de uitvoering van wegwerkzaamheden terug te dringen. Deze pas biedt kortingen op openbaar 
vervoer. Wie deze pas heeft, kan niet meedoen met SLIM Prijzen RegioRing. Hierover zijn afspraken 
gemaakt tussen beide organisaties.  
Bij de werving worden potentiële deelnemers geïnformeerd en doorverwezen naar de betreffende 
websites. Deelnemers wordt bij het activeren van hun deelname via de website van SLIM Prijzen 
gevraagd of zij in het bezit zijn van een Minder Hinder Pas, dan wel dat er een aanvraag voor een 
Minder Hinder Pas loopt.  Is dat het geval, dan is deelname formeel uitgesloten. Op misbruik van de 
regeling wordt gecontroleerd op basis van het kenteken.   
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Doelstelling van dit protocol 
Het omgaan met persoonsgegevens vraagt om uiterste zorgvuldigheid. Dit protocol is bedoeld om aan te 
geven waarom persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hoe SLIM Prijzen die zorgvuldigheid 
betracht. Het beschrijft hoe persoonsgegevens van deelnemers binnen SLIM Prijzen worden verwerkt, 
opgeslagen en beschermd tegen onbedoeld, ongewenste en ongeoorloofd gebruik maar ook hoe 
deelnemers inzicht kunnen krijgen in de persoonsgegevens die over hen ten behoeve van het project 
worden bijgehouden.   

Het protocol volgt de richtlijnen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302) en sluit aan 
bij de adviezen van het College Bescherming Persoonsgegevens rondom privacy aspecten voor zover 
relevant voor het SLIM Prijzen traject. Een verdere uitwerking daarvan vindt u in de volgende 
hoofdstukken. 

SLIM Prijzen is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en deelnemende gemeenten, de 
Provincie Gelderland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het project wordt uitgevoerd door de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen en ARS T&TT en loopt van 6 september 2010 tot 30 juni 2012. 
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302) wordt in dit protocol verstaan 
onder: 

� persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon; 

� verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband 
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; 

� bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens 
gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens 
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen; 

� verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan 
dat, alleen of tezamen met anderen, in opdracht van de eigenaar of daartoe opgedragen door 
wetgeving, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; 

� bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder 
aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen; 

� eigenaar: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en uit hoofde daarvan eigenaar van 
dat gegeven is; 

� derde: ieder, niet zijnde de eigenaar, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder 
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te 
verwerken; 

� ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt; 

� toestemming van de eigenaar: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee 
de eigenaar aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt; 

� verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van 
persoonsgegevens; 

� verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens. 

 

Daarnaast verstaat dit protocol onder: 

� de wet: Wet bescherming persoonsgegevens; 

� het project: het mobiliteitsproject SLIM Prijzen, of één van de daaronder vallende deelprojecten;  

� deelnemer: degene die meedoet aan het project of een deelproject; 

� OBU: On Board Unit, de GPS registratie-eenheid die in het voertuig van de deelnemer voor het 
verloop van het project wordt ingebouwd, in dit geval een Personal Data Assistant (PDA) of Personal 
Navigation Device (PND) met GPS- en communicatiefunctie; 

� referentiemeting: de verkrijging van een representatieve set van potentiële deelnemers uit een  
frequentiemeting van gesignaleerde kentekens op de specifiek benoemde knelpunten binnen de 
regio ring waarvoor bij de start van het project NAW gegevens zijn opgevraagd bij de Rijks Dienst 
voor het Wegverkeer (RDW). De gegevens van de referentiemeting worden gebruikt om het 
beloningsbudget van deelnemers vast te stellen; 
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� het Centrale Informatie Systeem (CIS): de databank die specifiek en exclusief voor SLIM Prijzen is 
ontwikkeld en wordt gebruikt; 

� rechtstreekse toegang: de bevoegdheid tot invoering en wijziging van gegevens  in de het Centrale 
Informatie Systeem en tot verwijdering daaruit. 

Artikel 2: Reikwijdte  

Dit protocol is van toepassing op alle verwerkingen die samenhangen met het Centraal Informatie 
Systeem (CIS) van de in artikel 5 genoemde categorieën van personen, die op verschillende manieren 
benaderd en gebruikt kunnen worden. 
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Hoofdstuk 2: Doelbinding 

Artikel 3: Doelstellingen van de verwerking 

1. De verwerking heeft tot doel het bewerkstelligen, meten en analyseren van de door een prijsprikkel of 
andere middelen gestimuleerd mobiliteitsgedrag van de voor dat doel geworven deelnemers. Dit 
teneinde te bepalen hoe dat mobiliteitsgedrag nu en in de toekomst is te sturen met het oog op het 
verbeteren van de verkeersbereikbaarheid in Nederland en in het bijzonder in de regio ring Arnhem 
Nijmegen voor alle verkeersdeelnemers.  

2. De verworven gegevens zullen slechts worden gebruikt voor doeleinden die met het doel van de 
verwerking verenigbaar zijn. 

Artikel 4: Categorieën van personen van wie gegeven s worden verwerkt 

Ten behoeve van het doel zoals omschreven in artikel 4 worden slechts gegevens verwerkt  van 
natuurlijke personen die: 

1. zijn uitgenodigd deel te nemen aan het project op basis van de referentiemeting en die uitnodiging 
vrijwillig hebben geaccepteerd. 

2. zich vrijwillig hebben aangemeld en daarop uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het project. 

Artikel 5: Soorten van gegevens die verwerkt worden  en de wijze van verkrijging 

1. In het Centraal Informatie Systeem (CIS) worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens 
verwerkt: 

a. Persoonsgegevens: 

i. naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens 

ii. geboortedatum  

iii. werkadres(sen) 

iv. telefoonnummer waaronder te bereiken (zakelijk en – of privé) 

v. gekoppelde kentekens van alle op het eigen woonadres geregistreerde 
personenwagens 

vi. bank – en/of gironummer ten behoeve van de beloningsuitkering 

b. Voertuiggegevens: 

i. kenteken 

ii. aanschaf en eventuele verkoop datum   

c. Registratie van de voertuiglocatie: 

i. GPS positie 

ii. rijrichting 

iii. datum en tijd 

iv. voertuigsnelheid 

v. identificatie van de met het voertuig gekoppelde On Board Unit (OBU)  
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d. Deelnemer communicatie gegevens: 

i. deelnemeridentificatie 

ii. communicatiesoort (telefoon, email, brief, website) 

iii. contactpersoonidentificatie 

iv. datum en tijd 

v. gebruik van de SLIM Prijzen website (paginabezoek, downloads, meldingen) 

vi. voldaan aan invullen deelnemerenquête ja/nee 

e. Deelnemerenquêtegegevens. Deze worden geanonimiseerd verwerkt en bevatten 
derhalve geen persoonlijke gegevens. 

f. Verklaring deelnemer dat hij/ zij niet in het bezit is van een door Rijkswaterstaat 
uitgegeven Minder Hinder Pas. 

2. De gegevens worden op de volgende wijze verkregen: 

a. Persoonsgegevens: 

i. naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens 

o via de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) bij de start van en 
gedurende het project op aanvraag van de bewerker op basis van een 
selectie van kentekens die tijdens referentiemeting is gemaakt 

o via de deelnemer zelf, als hij zich aanmeldt voor het project en een 
uitnodiging tot deelname ontvangt 

o via de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) ten behoeve van  een 
steekproefsgewijze controle op juistheid en correctheid van de koppeling 
persoonsgegeven en kenteken  

ii. Geboortedatum 

o via de deelnemer ten behoeve van identificatie bij bijvoorbeeld 
telefonisch contact 

iii. werkadres(sen) 

o via de deelnemer 

iv. telefoonnummer waaronder te bereiken (zakelijk en – of privé) 

o via de deelnemer 

v. gekoppelde kentekens van alle op het eigen woonadres geregistreerde 
personenwagens 

o via de deelnemer 

o steekproefsgewijze tenaamstellingcontrole via de RDW ter voorkoming 
van fraude waarvan melding wordt gemaakt bij de deelnemer  

vi. bank – en/of gironummer ten behoeve van de beloningsuitkering 

o via de deelnemer 

b. Voertuiggegevens: 

i. Kenteken 

o cameraregistratie 

o via de deelnemer 

ii. aanschaf en eventuele verkoopdatum   

o via de deelnemer 
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o via de RDW bij de steekproefsgewijze tenaamstellingcontrole ter 
voorkoming van fraude  

c. Registratie van de voertuiglocatie: 

i. GPS positie 

o via de On Board Unit (OBU) 

ii. datum en tijd 

o via de On Board Unit (OBU) 

iii. identificatie van de met het voertuig gekoppelde On Board Unit (OBU)  

o via de On Board Unit (OBU) en de cameraregistratie 

d. Deelnemer communicatiegegevens: 

i. deelnemer identificatie 

o via de deelnemer 

ii. communicatie soort (telefoon, email, brief, website) 

o via de deelnemer 

iii. contactpersoon identificatie 

o via de bewerker 

iv. datum en tijd 

o via het Centraal Informatie Systeem (CIS) 

v. gebruik van de SLIM Prijzen website (paginabezoek, downloads, meldingen) 

o via de website statistieken (log files) 

e. Deelnemerenquêtegegevens: 

o via de deelnemer 

f. Verklaring deelnemer dat hij/ zij niet in het bezit is van een door Rijkswaterstaat 
uitgegeven Minder Hinder Pas. 

o via de deelnemer 

3. De aanleverende partijen zullen de nodige voorzieningen treffen ter bevordering van de juistheid en 
volledigheid van gegevens. 

4. De verwerking van gegevens geschiedt conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen en 
richtlijnen. 

Artikel 6: Verantwoordelijke en bewerker 

1. Verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens is de Stadsregio Arnhem Nijmegen 
gevestigd te Nijmegen. 

2. Bewerker van de onder lid 1 genoemde gegevens  is ARS T&TT gevestigd te Leidschendam. 

Artikel 7: Verwijdering van opgenomen gegevens 

1. Voor de gegevens die in de databank worden verwerkt geldt een bewaartermijn die gelijk staat 
aan de looptijd van het project, met uitzondering van: 
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a. gegevens van deelnemers die niet reageren op de uitnodiging tot deelname, na het 
verstrijken van de aan de deelnemer aangegeven reactietermijn van 4 weken. Deze 
gegevens  worden direct  na afloop van de termijn verwijderd; 

b. gegevens van deelnemers die een uitnodiging tot deelname hebben ontvangen maar niet 
wensen deel te nemen.  Deze gegeven worden direct na het kenbaar maken verwijderd; 

c. de anonieme of geanonimiseerde kentekengegevens die langer worden bewaard ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek en analyses door het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. Dit betreft echter niet langer persoonsgegevens en vallen dus buiten het 
kader van dit protocol.  

2. Verwijdering van gegevens uit de databank vindt daarnaast plaats: 

a. op grond van bepalingen bij of krachtens de wet; 

b. op grond van een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke, indien de 
gegevens niet meer nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de 
verwerking;  

c. op verzoek van de deelnemer; 

d. als blijkt dat de deelnemer is overleden. 
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Hoofdstuk 3: Bepalingen met betrekking tot de verst rekking  
van gegevens  

 

Artikel 8: Rechtstreekse toegang bewerker tot de pe rsoonsgegevens 

1. Uitsluitend de bewerker en de door de bewerker aangewezen personen hebben, met het oog op 
de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de verwerking, rechtstreeks toegang tot de 
persoonsgegevens. 

2. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of 
wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de 
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift 
hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. De plicht tot 
geheimhouding wordt per persoon in een schriftelijke geheimhoudingsverklaring vastgelegd.  

3. Ingeval van overtreding van het bepaalde in dit artikel is de verwerker schadeplichtig jegens de 
eigenaar van de persoonsgegeven. 

Artikel 9: Ontvangers van gegevens 

1. Rechtstreekse toegang tot de gegevens wordt uitsluitend verstrekt aan speciaal geautoriseerde 
medewerkers van de bewerker met het doel van gegevensverwerking als beschreven in artikel 4.  

2. Aan niet projectleden of medewerkers worden slechts gegevens verstrekt voor zover dat 
verenigbaar is met de doelstelling van gegevensverwerking zoals beschreven in artikel 4 en 
daartoe door de vertegenwoordiger expliciet en schriftelijk toestemming is verleend of wanneer 
verstrekking dient om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

3. De gegevens zullen niet verder verwerkt worden  voor commerciële of charitatieve doeleinden. 

Artikel 10: Verbanden met andere verwerkingen van p ersoonsgegevens 

Er zijn geen (geautomatiseerde) verbanden met andere verwerkingen van persoonsgegevens. 

Artikel 11: Verstrekking ten behoeve van wetenschap pelijk onderzoek en 
statistiek 

Verdere verwerking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek wordt niet 
als onverenigbaar met de aard van dit protocol beschouwd, mits die verwerking aansluit op de 
doelstellingen van artikel 4 en er enkel en alleen gebruik wordt gemaakt van geanonimiseerde gegevens 
die niet tot persoonsgegevens herleidbaar zijn. 
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Hoofdstuk 4: Plichten van verantwoordelijke en bewe rker 

Artikel 12: Beveiliging 

1. De bewerker legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de aard 
en verwerking van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De verantwoordelijken 
zien toe op de naleving van die maatregelen. 

2. Er bestaat een arbeidsovereenkomst tussen de verantwoordelijke en de bewerker waarin de 
verplichtingen ten aanzien van de verwerking zijn opgenomen. 

Artikel 13: Informatieplicht 

1. De bewerker deelt de eigenaar op het moment van vastlegging van de hem/ haar betreffende 
gegevens mede wat de doeleinden van de hier bedoelde verwerking zijn. 

2. De informatieplicht geldt niet wanneer de eigenaar uit andere hoofde reeds op de hoogte is of 
kan zijn. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing indien mededeling van de informatie aan de eigenaar 
onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost. 

4. Het bepaalde in het eerste lid kan buiten toepassing worden gelaten voor zover dat noodzakelijk 
is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten op basis van 
een gerechtelijk bevel zoals bepaald in het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 14: Protocolplicht 

1. Indien naar aanleiding van  een verzoek  als bedoeld in artikel 18 de verantwoordelijke 
persoonsgegevens heeft verbeterd, verwijderd, aangevuld of afgeschermd dan is die 
verantwoordelijke verplicht om derden aan wie gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo 
spoedig mogelijk kennis te geven van de verbeteringen, aanvulling, verwijdering of afscherming. 

2. Desgevraagd deelt de verantwoordelijke aan de eigenaar mede aan wie hij deze mededeling 
heeft gedaan. 
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Hoofdstuk 5: Rechten van betrokkenen 

Deze hieronder vermelde rechten zijn uitdrukkelijk vastgelegd in de Wbp. Aan het privacy protocol als 
zodanig kunnen geen rechten worden ontleend, anders dan die uit de Wbp.  

Artikel 15: Recht op informatie 

De verantwoordelijke verplicht zich om de eigenaar, op diens verzoek, tijdig en volledig te informeren 
over het doel en aard van de verwerking, alsmede over de adressen of locaties waar het protocol ter 
inzage ligt dan wel opgevraagd kan worden.  

Artikel 16: Recht op inzage en kennisneming van vers trekking 

1. De eigenaar heeft het recht zich met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden 
met het verzoek hem/ haar mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt. De verantwoordelijke vergewist zich telefonisch, per brief of per e-mail van de identiteit 
van de verzoeker en geleidt het verzoek door aan de bewerker, die de eigenaar schriftelijk binnen 
vier weken meedeelt of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 

2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan 
in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de 
categorieën van de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of 
categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de 
gegevens.  

3. Minimaal 2 weken voordat de bewerker een mededeling doet als bedoeld in lid 2, waartegen een 
derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in staat zijn zienswijze naar 
voren te brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost. 

4. De bewerker draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. 

5. De bewerker kan weigeren aan een verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is in het 
belang van: 

a. de opsporing van strafbare feiten; 

b. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker; de bewerker en 
verantwoordelijken daaronder begrepen.  

Artikel 17: Recht op correctie, aanvulling en verwi jdering 

1. De verantwoordelijke zal op schriftelijk verzoek van een eigenaar de met betrekking tot deze 
persoon te verwerken persoonsgegevens verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, 
indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend 
zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te 
brengen wijzigingen. 

2. De verantwoordelijke leidt het verzoek tot verbetering, aanvulling, afscherming of verwijdering 
voor verwerking door aan de bewerker. 

3. De bewerker bericht de verzoeker zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na 
ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Een weigering 
is met redenen omkleed. 

4. De bewerker draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, afscherming of 
verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 
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5. De bewerker draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker op 
basis van de bij het project bekende gegevens. 

Artikel 18: Recht op verzet 

1. De eigenaar kan te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens in verband met zijn persoonlijke omstandigheden. 

2. De verantwoordelijke bericht de eigenaar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na 
ontvangst van het bezwaar schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan kan voldoen. 

3. Beëindiging van verwerking van de persoonsgegevens leidt automatisch tot beëindiging van 
deelname aan het project.   

Artikel 19: Vergoeding van kosten  

Voor een verzoek  als bedoeld in de artikelen 17 en 19 kan door de verantwoordelijke of bewerker een 
vergoeding worden gevraagd die niet hoger is dan het maximum bedrag dat krachtens de wet is 
vastgesteld. 
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Hoofdstuk 6: Toezicht en geschillenregeling 

Artikel 20: Toezicht op de naleving 

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) is op grond van de wet bevoegd controle uit te 
oefenen op de naleving  van de in dit protocol opgenomen bepalingen. 

Artikel 21: Geschillenregeling 

Iedereen die meent dat verantwoordelijke en/of bewerker in strijd handelt met de bepalingen van dit 
protocol kan zich wenden tot het College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ ’s-
Gravenhage. 
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Hoofdstuk 7: Overige bepalingen 

Artikel 22:  Publicatie 

Dit protocol wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het adres waar de verantwoordelijke gevestigd is 
en op het adres van de bewerker. 

Artikel 23: Wijzigingen 

De verantwoordelijke zal, indien zich wijzigingen voordoen in doel, inhoud en gebruik van de 
persoonsgegevens het protocol aanpassen. 

Artikel 24:  Citeertitel 

Dit protocol wordt aangehaald als Privacy Protocol SLIM Prijzen. 
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