
Privacyreglement handhaving betaald parkeren gemeente Amsterdam

Overwegende dat:
- in het kader van een goede vervulling van toezichtstaken door of vanwege de gemeente Amsterdam
inzake handhaving van betaald parkeren gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde verwerkingen
van gegevens en mobiele scanapparatuur;

- de Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet
bescherming persoonsgegevens) op deze verwerkingen van toepassing is;
- dat het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam en betrokken
beheerders zich ervan bewust zijn dat zij bij het uitwisselen van persoonsgegevens gehouden zijn aan
de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

- het wenselijk is om beleidsregels op te stellen zodat op uniforme wijze persoonsgegevens verwerkt
worden in het kader van de handhaving van betaald parkeren;

- deze beleidsregels ten doel hebben om de gemeentelijke organisatie te binden en om geautoriseerd
personeel te instrueren;
- het wenselijk is deze regels in een privacyreglement op te nemen en dit reglement bekend te maken
op de daartoe geSigende wijze zodat betrokkenen hiervan kennis kunnen nemen.

Gelet op:

- de Wet bescherming persoonsgegevens;
- de Archiefwet 1995 en het Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en
intergemeentelijke organen.

het College van Burgemeester en Wethouders;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende privacyreglement handhaving betaald parkeren in de gemeente
Amsterdam:

Art ikel 1 Definit ies

In dit reglement wordt verstaan onder:
1 . W b p : W e t b e s c h e r m i n g p e r s o o n s g e g e v e n s ;
2. De verantwoordelijke: Het College van Burgemeester en Wethouders van de

Gemeente Amsterdam;
3. De beheerder: De door de verantwoordelijke aangewezen

(rechts-)perso(o)n(en), belast met gegevensbeheer;
4. Persoonsgegevens: Elk gegeven of gegevens, betreffende een geidentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon;
5. De organisatie: De onder beheerder vallende organisatie onderdelen;
6. Verstrekken van persoonsgegevens: Het bekendmaken of ter beschikking stellen van

persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels
steunt op persoonsgegevens die in het kader van de
handhaving betaald parkeren zijn verkregen of die door
verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere
gegevens zijn verkregen;
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