Bijlage 1 bij Commissiebrief Privacy Afvalpassen
Onderstaande tekst wordt vanaf begin 2017 (als het systeem is omgezet) mee gestuurd naar bewoners
bij de uitgifte van een afvalpas. Ook wordt de informatie op de website e.d. aangepast.
Zodra de in het 4e kwartaal toegezegde website over privacy gereed is, zal deze specifieke link ook in
onderstaande tekst worden opgenomen.
----------Hoe gaat de gemeente om met uw gegevens?
Van de gemeente Utrecht hebt u een afvalpas ontvangen waarmee u zich voor uw huishoudelijk afval
toegang kunt verschaffen tot de bijbehorende ondergrondse containers. Graag informeren wij u hoe wij
met deze pas omgaan.
De afvalpas bevat zelf geen persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet bescherming
persoonsgegevens) maar heeft een unieke code. De ondergrondse container weet dat deze unieke code
(uw afvalpas) toegang geeft tot de container, maar weet dus niet bij welk adres deze pas hoort.
De gemeente weet wel welke unieke code bij welk adres hoort. Dit is noodzakelijk omdat de
afvalpassen alleen aan die adressen worden uitgegeven die gebruik mogen maken van de
ondergrondse container. Daarnaast kan de gemeente bij verlies, diefstal of niet-werking van de
afvalpas, de oude afvalpas blokkeren en een nieuwe pas verstrekken.
De gemeente registreert alleen het aantal keren dat een afvalpas wordt aangeboden bij een
ondergrondse container, maar slaat niet op welke pas dat is. Uitsluitend de frequentie, datum en het
tijdstip van een klepopening worden door de container geregistreerd. Het registreren van deze
gegevens is noodzakelijk om het gebruik en de volheid van de container te monitoren. Hierdoor kan
namelijk worden bepaald wanneer de container moet worden geleegd. De gemeente weet dus niet
wanneer u uw pas gebruikt heeft.
De gemeente Utrecht verwerkt met de afvalpas uitsluitend adresgegevens en deze gegevens worden
niet anders gebruikt dan voor de doelen zoals in deze tekst beschreven. De adresgegevens blijven
bewaard zolang het adres gebruik maakt van de ondergrondse afvalcontainer.
Wilt u een nieuwe afvalpas aanvragen vanwege verlies, diefstal en niet-werking van de afvalpas, dan
kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum. De medewerkers hebben slechts uw
adresgegevens nodig om een nieuwe pas aan te maken. Voor vragen over de afvalpas kunt u terecht bij
het Klantcontactcentrum. Meer informatie over privacy vindt u op de website www.utrecht.nl.
------------

