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Het project Gevelisolatie voert gevelisolatieonderzoek uit bij woningen die
daarvoor, op basis van een formeel besluit, in aanmerking komen. Dit is een
wettelijke taak. Voor het uitvoeren van deze wettelijke taak zijn de
contactgegevens nodig van woningeigenaren en, indien de woning is verhuurd,
van de huurder(s). Dit is nodig om een afspraak te kunnen maken voor een
bouwtechnische en akoestische opname van de woning.

AVG, wettelijke taak en contactgegevens
In verband met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en het
uitvoeren van de wettelijke taak (het gevelisolatieonderzoek) is de juridische
positie van Rijkswaterstaat als volgt:

Rijkswaterstaat gebruikt de contactgegevens van de huurders niet ten behoeve
van uw organisatie, maar voor haar eigen doeleinden, namelijk het maken van
een afspraak met een huurder om haar wettelijke taak te kunnen uitvoeren.
Rijkswaterstaat is als ontvangende partij in dit geval
verwerkingsverantwoordelijke en dient zelfstandig te voldoen aan de AVG. Onze
privacyverklaring vindt u hier: https://www.rijkswaterstaat.nl/privacy/index.aspx.

Nadere uitleg
Op grond van art. 4.8 AVG is de definitie van verwerker “een natuurlijke persoon
of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander een orgaan
die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt”.
Verwerkt de ontvangende partij de persoonsgegevens ten behoeve van uw
organisatie dan is de ontvangende partij verwerker. In deze situatie heeft de
primaire taak die van de ontvangende partij voor uw organisatie betrekking op
het verwerken van persoonsgegevens; bijvoorbeeld databasebeheer of cloud
storage. De ontvangende partij heeft in dat geval geen zeggenschap over de
persoonsgegevens.
Wanneer de ontvangende partij wel de doeleinden bepaalt waarvoor de gegevens
worden verwerkt, zeggenschap heeft over de persoonsgegevens, dan is de
ontvangende partij verwerkingsverantwoordelijke en hoeft er geen
verwerkersovereenkomst te worden opgesteld. In deze situatie heeft de primaire
taak die de ontvangende partij vervult geen betrekking op het verwerken van
persoonsgegevens.
In dit concrete geval dient Rijkswaterstaat te onderzoeken of de woningen dienen
te worden geïsoleerd. Om een afspraak te kunnen maken met de huurder om dit
onderzoek te kunnen uitvoeren heeft Rijkswaterstaat contactgegevens nodig.
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Deze contactgegevens verwerkt Rijkswaterstaat niet ten behoeve van uw
organisatie maar voor haar eigen doeleinden, namelijk het maken van een
afspraak met een huurder om haar wettelijke taak te kunnen uitvoeren.
Rijkswaterstaat is als ontvangende partij in dit geval
verwerkingsverantwoordelijke en dient zelfstandig te voldoen aan de AVG.

De contactgegevens van uw huurder(s) worden uitsluitend gebruikt voor het
uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek en voor het (indien nodig en in
afstemming met de eigenaar) aanbrengen van isolatie, de wettelijke taak die
Rijkswaterstaat uitvoert, en worden automatisch verwijderd na afronding van het
onderzoek en de eventueel aangebrachte isolatie.


