verwerkingsregister: Hollands Kroon
ID nr

publiek
act naam verwerking

intern
groep [v]

publiek
publiek
eindverantwoord verwerkingsdoeleinden
elijke [v]

publiek
grondslag [v]

publiek
uitleg grondslag

publiek
categoriën van persoonsgegevens

publiek
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categoriën van ontvangers

publiek
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publiek
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ID nr

naam verwerking

groep [v]

eindverantwo verwerkingsdoeleinden
ordelijke [v]

grondslag [v]

uitleg grondslag

categoriën van persoonsgegevens

bijzondere persoonsgegevens

categoriën van ontvangers

doorgifte aan derden

bewaartermijn

verwerking

herkomst gegevens

12001

x Wmo administratie

sociaal domein

College B&W

administratief verwerken van een nieuw
werkproces

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt naar Zorgaanbieders en via de beschikking naar inwoners

wijkteam, zorgaanbieders, SVB, CAK, 15 jaar
Incluzio

handmatig

derden

12002

x Wmo administratie

sociaal domein

College B&W

administratief verwerken van een
werkproces beeindiging

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt naar Zorgaanbieders en via de beschikking naar inwoners

wijkteam, zorgaanbieders, SVB, CAK, 15 jaar
Incluzio

handmatig

derden

12003

x Wmo administratie

sociaal domein

College B&W

beschikking verzendklaarmaken

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt naar Zorgaanbieders en via de beschikking naar inwoners

wijkteam, zorgaanbieders, SVB, CAK, 15 jaar
Incluzio

handmatig

derden

12004

x Wmo administratie

sociaal domein

College B&W

rapportage beeindiging aanmaken voor
intern gebruik

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt naar Zorgaanbieders en via de beschikking naar inwoners

wijkteam, zorgaanbieders, SVB, CAK, 15 jaar
Incluzio

handmatig

derden

12005

x Jeugd administratie

sociaal domein

College B&W

administratief verwerken van een nieuw
werkproces

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt naar Zorgaanbieders en via de beschikking naar inwoners

wijkteam, zorgaanbieders, SVB,
Incluzio

15 jaar

handmatig

derden

12006

x Jeugd administratie

sociaal domein

College B&W

administratief verwerken van een
werkproces beeindiging

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt naar Zorgaanbieders en via de beschikking naar inwoners

wijkteam, zorgaanbieders, SVB,
Incluzio

15 jaar

handmatig

derden

12007

x Jeugd administratie

sociaal domein

College B&W

beschikking verzendklaarmaken

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt naar Zorgaanbieders en via de beschikking naar inwoners

wijkteam, zorgaanbieders, SVB,
Incluzio

15 jaar

handmatig

derden

12008

x Wmo en Jeugd financien

sociaal domein

College B&W

administratief verwerken Vecozo
declaraties Zorgaanbieders.

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt en borderel naar Zorgaanbieders en via het betaalbestand naar Incluzio

Zorgaanbieders, SVB, Incluzio

15 jaar

handmatig

derden

12009

x Wmo en Jeugd financien

sociaal domein

College B&W

administratie verwerken overige facturen
en huurfacturen:
Zorgaanbieders/leveranciers / CAK Eigen
Bijdrage opvoeren

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt en borderel naar Zorgaanbieders en via het betaalbestand naar Incluzio

Zorgaanbieders, SVB, Incluzio, CAK

15 jaar

handmatig

derden

12010

x Wmo en Jeugd financien

sociaal domein

College B&W

administratief verwerken van een
werkproces pgb en eigen bijdrage

Wettelijke verplichting uitvoering jeugdwet en WMO

allerlei bijzondere persoonsgegevens, incl. bsn, ID e.a.

zie vorige kolom

via GGK knooppunt en borderel naar Zorgaanbieders en via het betaalbestand naar Incluzio, via
beveiligde websites naar SVB/CAK

Zorgaanbieders, SVB, Incluzio, CAK, 15 jaar
GGK

handmatig

derden

13001

x BAG

Publieksdiensten

College van
B&W

bijhouden adressen en gebouwen gegevens wettelijke taak

nvt

openbaar register

nee, slechts adres en postcode

geef aan welke categorie van betrokkenen gaat het?
- aanvragers van subsidies;
- leerplichtigen,
- inwoners;
- aanvragers VOG
- Bezoekers gemeentelijke panden
- Bezoekers gemeentelijke websites en apps
- BOA's
- Cliënten GGD
- Crediteuren en debiteuren
- Derden die werkzaamheden uitvoeren i.o.v. de Gemeente
- Eigenaren van die grond van de gemeente in gebruik hebben
- Familieleden
- Gebruikers van Openbaar Vervoer
- Gemeenteraadsleden
- Indieners van klachten t.a.v. gemeentelijke besluitvorming
- Indieners van klachten t.a.v. gemeentelijke dienstverlening
- Indieners van klachten openbare ruimte
- Inhuurkrachten gemeente
- Medewerkers van andere overheidsinstellingen

nee

volgens Archiefwet

handmatig of Kadaster, Open Wave
geautomatisee
rd

13002

x BGT

Publieksdiensten

College van
B&W

geometrische gegevens bijhouden

wettelijke taak

nvt

openbaar register

nee

geef aan welke categorie van betrokkenen gaat het?
- aanvragers van subsidies;
- leerplichtigen,
- inwoners;
- aanvragers VOG
- Bezoekers gemeentelijke panden
- Bezoekers gemeentelijke websites en apps
- BOA's
- Cliënten GGD
- Crediteuren en debiteuren
- Derden die werkzaamheden uitvoeren i.o.v. de Gemeente
- Eigenaren van die grond van de gemeente in gebruik hebben
- Familieleden
- Gebruikers van Openbaar Vervoer
- Gemeenteraadsleden
- Indieners van klachten t.a.v. gemeentelijke besluitvorming
- Indieners van klachten t.a.v. gemeentelijke dienstverlening
- Indieners van klachten openbare ruimte
- Inhuurkrachten gemeente
- Medewerkers van andere overheidsinstellingen

nee

wordt niets van bewaard handmatig of areaalbeheer,
geautomatisee areaalprojecten
rd

13003

x WKBP

Publieksdiensten

College van
B&W

beperkingen bijhouden

wettelijke taak

nvt

openbaar register

eigendomsgegevens, kadestrale
gegevens, persoongegevens

nee

volgens Archiefwet

handmatig

13004

x Open Wave

Ondersteuning

College van
B&W

vergunningen registreren

wettelijke taak

nvt

intern afhandelaars

persoonsgegevens, BSN,
emailadressen

alleen afhandelaars

nee

volgens Archiefwet

handmatig en OLO Omgevingsloket
geautomatisee Online
rd

13005

x Autocad

Ondersteuning

College van
B&W

tekeningenbeheer

wettelijke taak

nvt

intern afhandelaars

nee

alleen afhandelaars/aannemers

nee

volgens Archiefwet

13006

x DDS

Ondersteuning

distributie systeem gegevens

wettelijke taak

nvt

intern afhandelaars

nee

??

x ESB

Ondersteuning

distributie systeem gegevens

wettelijke taak

nvt

intern afhandelaars

intern

nee

??

13008

x Suite SD

Publieksdiensten

sociaal domein registraties

wettelijke taak

nvt

intern afhandelaars

ja, alle soorten, geen opslag, wel
meldingen
ja, alle soorten, geen opslag, wel
meldingen
ja, alle soorten bijzondere
persoonsgegevens

intern

13007

College van
B&W
College van
B&W
College van
B&W

afhandelaars/Incluzio

nee

volgens Archiefwet

handmatig en
via WFS
geautomatisee
rd
geautomatisee
rd
geautomatisee
rd
handmatig en
geautomatisee
rd

13009

x JOIN

Ondersteuning

document/zaakregistraties

wettelijke taak

nvt

intern afhandelaars

afhandelaars

nee

volgens Archiefwet

AVG verwerkingsregister - .xlsm

College van
B&W

bijzondere persoonsgegevens in
voorkomend geval

1-7

juridische afdeling

aannemers, areaalbeheer

interne applicaties
interne applicaties
wijkteams, CIS en CUP
teams, aangesloten op
DDS

handmatig en afhandelaars/invoerders/p
geautomatisee ostregistratie
rd

publicatiedatum: 21-5-2018 (19:27)
(wordt periodiek aangepast)
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wettelijke taak

nvt

belastingen

BSN, geslacht, VOG?

afhandelaars

nee

volgens Archiefwet

handmatig en ??
geautomatisee
rd

NAW

n.v.t.

Medewerkers met toegang tot Obsurv, Sweco

Sweco

Geen bewaartermijn

Handmatig

NAW?

?

HVC, team Areaalbeheer

Nee

13010

x BRP

Publieksdiensten

College van
B&W

persoonsregistratie

14001

x Participatieprojecten

Ondersteuning

College van
B&W

14002

x HVC afval inwoners met extra bak Publieksdiensten

15001

x mailbestand Herstructurering
Wieringerwerf

ruimtelijk domein

College van
B&W
n.v.t.

NAW-gegevens om contact te kunnen
onderhouden met inwoners die deelnemen
aan participatieprojecten
Lijst van inwoners die een extra afvalbak
hebben
directe informatie aan geadresseerden
toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende het proces
handmatig
van de herstructurering
(tot 2026)

door personen zelf
opgegeven mailadres

15002

x 2015 10 19 Suggesties
bewonersavond Populierenlaan

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15003

x 2016 03 22 Mailinglijst
belanghebbenden Boeier

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15004

x 2015 12 22 Keuze formulier
bewoners Molenvaart Noord
emailadres
x 2016 02 29 Suggestieformulier
belanghebbenden Molenvaart
Noord
x 160119 - PresenJelijst
bijeenkomst inrichting terrein BS
Den Oever

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15005

15006

Bij betrokkene verzameld

Handmatig

15007

x 2015 11 24 SuggesJes van
bewonersavond Roerdompstraat

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15008

x presentielijst bijeenkomst
Vlieterstraat 190116

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15009

x 20161110 Roerdompstraat
presentielijst

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15010

x Doc2 mailadressen herinrichJng
openbare ruimte plan dekker
Winkel

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15011

x Opmerkingen en antwoorden
bewonersavond Slootdorp
20170502 TDR

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15012

x doc2-mailadressen herinrichting
Leeuweriklaan 't Veld (Reacties)

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15013

x Opmerkingen en antwoorden
bewonersavond Slootdorp
20170918 KB.v2.0
x Uitvoering herinrichJng
Langeweg en omgeving
Slootdorp(1-8) (v2.0)

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15014

15015

x 16 10 04 Sheet_1 bewoners
Krijnstraat

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15016

x 2016 10 25 547 presenJelijst
Sternstraat

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15017

x Presentieformulier
ruimtelijk domein
Bewonersavond Slootdorp 28-112017
x 16 10 24 Suggesties bewoners
ruimtelijk domein
Sheet_1 Krijnstraat

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15019

x 2016 10 25 Suggesties Sheet_1
Sternstraat

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15020

x herinrichting Zandvaart Breezand

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15021

x herinrichting Havenstraat
Zijdewind

ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

15022

x herinrichting Molenvaart Anna
Paulowna

Ruimtelijk domein

n.v.t.

directe informatie aan geadresseerden

toestemming

geadresseerden hebben zelf mailadres genoteerd inwoners

n.v.t.

n.v.t.

gaat niet naar derden

gedurende de uitvoering handmatig
van het werk

door personen zelf
opgegeven mailadres

19001

x Directievergadering stukken

Bestuur

Directie

registratie - informeren

Toestemming

arbeidsovereenkomst

persoonsgegevens

nvt

medewerkers

n.v.t.

wettelijke
bewaartermijnen

directievergaderingen teams Dtvoorstellen

19002

x HRM stukken

Bestuur

Directie

registratie - informeren

Overeenkomst

arbeidsovereenkomst

persoonsgegevens

bijzondere persoonsgegevens

teamleden

n.v.t.

19003

x collegevergadering stukken

Bestuur

college

registratie - informeren

Toestemming

wettelijke taken

persoonsgegevens

nvt

medewerkers

n.v.t.

21001

x uitvoering schulddienstverlening

Sociaal domein

College van
B&W

uitvoering wetgeving

Wettelijke verplichting nvt

alle categorieen komen voor

alle categorien komen voor

alle zoals genoemd in toelichting

21002

x uitvoering participatiewet/ioaw

Sociaal domein

College van
B&W

uitvoering wetgeving

Wettelijke verplichting nvt

alle categorieen komen voor

alle categorien komen voor

alle zoals genoemd in toelichting

in voorkomende gevallen
buitenlandse schuldeisers
(incidenteel)
nee

semigeautomatisee
rd
opschonen jaarlijks naar semipersooneelsdossier
geautomatisee
rd
wettelijke
semibewaartermijnen
geautomatisee
rd
volgens archiefwet
nvt

volgens archiefwet

nvt

beide gevallen mogelijk

21003

x uitvoering HR rol

Ondersteuning

College van
B&W

verwerking personeelsdossier

overeenkomst

alle categorieen kunnen voorkomen

BSN, ID bewijs, vakbond

ADP, ABP, PZ, UWV, directie

nee

volgens archiefwet

nvt

betrokkene, UWV

15018

AVG verwerkingsregister - .xlsm

arbeidsovereenkomst

2-7

ADP - directie

directievergaderingen teams Dtvoorstellen
beide gevallen mogelijk
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bewaartermijn

verwerking

herkomst gegevens

23001

x Contactpersonen extern

Ondersteuning

College van
B&W

Om externen in te kunnen schakelen voor
ondersteuning is er een contactpersonen
bestand gecreerd met centrale opslag
hiervoor binnen ons team Consult.

Gerechtvaardigd belang Centrale opslag extrerne contactpersonen

BRP/KvK

nvt

Mogelijk aan collega's van andere
teams

Handmatig

Medewerkers

23002

x Advies juridisch intern

Ondersteuning

College van
B&W

Om de organisatie te voorzien van een
juridisch advies.

Publiekrechtelijke taak Uitvoeren van wettelijk verplichte taken en de
ondersteuning daarvan.

BRP/KvK

nvt

Mogelijk aan collega's van andere
teams

handmatig

Medewerkers

23003

x Bezwaar/beroep

Ondersteuning

College van
B&W

Vertegenwoordiging van de gemeente in
een bezwaar of beroepsprocedure of
verdediging van gemeente in rechte.

Wettelijke verplichting Uitvoeren van wettelijk verplichte taken en de
ondersteuning daarvan.

BRP/KvK

Gezondheid/financieel/rechterlijk Advocaat van tegenpartij, rechtbank, comissie bezwaar, centrale raad van beroep, raad van staate,
verbod/BSN
gerechtshof.

Alleen aan categorie van ontvangers Volgens archiefwet

Handmatig

Medewerkers

23004

x Advies HR intern

Ondersteuning

College van
B&W

Om de organisatie te voorzien van een HR
advies.

Wettelijke verplichting Uitvoeren van wettelijk verplichte taken en de
ondersteuning daarvan.

BRP/KvK

gezondheid/financieel/BSN

Bedrijfsarts, Arbodienst, andere gementen of instellingen.

Alleen aan categorie van ontvangers Volgens archiefwet

Handmatig

Medewerkers

24001

x Verstrekte persoonsgegevens
tijdens telefoongesprekken

Publieksdiensten

College van
B&W

De klant (verder) helpen

Gerechtvaardigd belang Vanuit dienstverlenend oogpunt

BSN, gezondheid
Aanvraag (bijzondere) bijstand, aanvraag VOG, NAWgegevens, bankrekeningnummer, contactgegevens, emailadres, foto’s, geslacht, gezag en voogdijgegevens,
kenteken van voertuigen, nationaliteit,
overlijdensgegevens, persoonlijke omstandigheden,
persoonsgegevens in gescande documenten,
rijbewijsgegevens, sollicitatiegegevens, uitkeringsgegevens

Interne behandelaars

nvt

Nu enkele weken. Dit
wordt teruggebracht
naar 1 dag.

Handmatig

Vanuit betrokkene

24002

x Verwerken van binnengekomen e- Publieksdiensten
mails (contact@hollandskroon.nl)
& ingevulde formulieren van de
website www.hollandskroon.nl

College van
B&W

De klant (verder) helpen

Gerechtvaardigd belang Vanuit dienstverlenend oogpunt

BSN, gezondheid
Aanvraag (bijzondere) bijstand, aanvraag VOG, NAWgegevens, bankrekeningnummer, contactgegevens, emailadres, foto’s, geslacht, gezag en voogdijgegevens,
kenteken van voertuigen, nationaliteit,
overlijdensgegevens, persoonlijke omstandigheden,
persoonsgegevens in gescande documenten,
rijbewijsgegevens, sollicitatiegegevens, uitkeringsgegevens

Interne behandelaars

nvt

Maximaal 6 weken.

Handmatig

Vanuit betrokkene

24003

x Verwerken van contactmoment in Publieksdiensten
Suite4SocialeRegie

College van
B&W

Dossier up-to-date houden. Soms ook met
het doel dat klant wordt teruggebeld.

Wettelijke verplichting Biddy doet hier navaag naar

Interne behandelaars

nvt

Langdurig.

Handmatig

Vanuit betrokkene en BRP

24004

x Website formulieren in het CMS
systeem

Publieksdiensten

College van
B&W

De klant (verder) helpen

Gerechtvaardigd belang Vanuit dienstverlenend oogpunt

BSN, gezondheid
Aanvraag (bijzondere) bijstand, NAW-gegevens,
bankrekeningnummer, contactgegevens, e-mailadres,
geslacht, gezag en voogdijgegevens, nationaliteit,
overlijdensgegevens, persoonlijke omstandigheden,
persoonsgegevens in gescande documenten,
uitkeringsgegevens.
nvt
Aanvraag (bijzondere) bijstand, aanvraag VOG, NAWgegevens, bankrekeningnummer, contactgegevens, emailadres, foto’s, geslacht, gezag en voogdijgegevens,
kenteken van voertuigen, nationaliteit,
overlijdensgegevens, persoonlijke omstandigheden,
persoonsgegevens in gescande documenten,
rijbewijsgegevens, sollicitatiegegevens, uitkeringsgegevens.

Webredactie en team Inkomende Post die het doorzenden

nvt

4 weken.

Geautomatise Vanuit betrokkene
erd

24005

x Hotjar

Publieksdiensten

College van
B&W

Inzage in mening van sitebezoeker. Inzage
in surfgedrag op website.

Gerechtvaardigd belang Vanuit dienstverlenend oogpunt en om
werking/inrichting van site te optimaliseren

NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer en geslacht. nvt

Webredactie

nvt

Geautomatise Vanuit betrokkene
Enkele weken. Bij een
erd
wedstrijd waarbij iets
gewonnen kan worden
(bijv. n.a.v. invullen
enquête op website) na
afloop van de wedstrijd.

24006

x Registratie gevonden/verloren
voorwerpen

Publieksdiensten

College van
B&W

Zodat verliezer bewijs heeft voor
verzekering en zodat voorwerpen kunnen
worden opgehaald door verliezer bij
signalering van vinder.

Wettelijke verplichting Biddy doet hier navaag naar

NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres.

nvt

Team Contact (via contact@hollandskroon.nl)

In zeldzame gevallen de politie

Wettelijke
Handmatig
bewaartermijnen van 3
maanden, 6 maanden en
1 jaar. Afhankelijk van
waarde van voorwerp.

Vanuit betrokkene (als in:
vinder en verliezer)

24007

x E-mail met verzoek om papieren
naar klant te versturen

Publieksdiensten

College van
B&W

De klant (verder) helpen

Gerechtvaardigd belang Vanuit dienstverlenend oogpunt

NAW gegevens.

nvt

Team Inkomende Post

nvt

4 weken.

Handmatig

Vanuit betrokkene

24008

x Terugbelberichten geregisteerd via Publieksdiensten
applicatie 'Flow'

College van
B&W

Zodat klant wordt teruggbeld

Gerechtvaardigd belang Vanuit dienstverlenend oogpunt

NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres en eventueel nvt
het zaaknummer waaronder aanvraag is geregistreerd.

Interne behandelaars

nvt

6 weken.

Handmatig

Vanuit betrokkene

24009

x Fixi meldingen

Publieksdiensten

College van
B&W

Klant verder helpen en het geconstateerde Gerechtvaardigd belang Vanuit dienstverlenend oogpunt
probleem verhelpen

NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres.

nvt

Team Meldingen Openbare Ruimte (MOR)

nvt

1 jaar.

Handmatig

Vanuit betrokkene

24010

x Verwerking van afspraakverzoeken Publieksdiensten
i.v.m. pilot balieloos werken

College van
B&W

Klant verder helpen met maken van een
afspraak

Gerechtvaardigd belang Vanuit dienstverlenend oogpunt

NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres en
geboortedatum.

nvt

Team P.I. en ICT

nvt

4 weken.

Handmatig

Vanuit betrokkene

27001

x ondersteunen van handhaving
sociaal domein

Sociaal domein

College van
B&W

correcte naleving van de Participatiewet

Wettelijke verplichting participatiewet, wet inburgering

contactgegevens, NAW gegevens, inhoud berichten,
getoond gedrag, opvattingen, persoonlijke
omstandigheden

bsn, ras of etnische afkomst

team toezicht en inspectie, evt: burgerzaken, reintegratiebedrijven, ketenpartners, sociale recherche, nvt
uitvoering handhaving, politie, toezicht en veiligheid, sociaal team, interne medewerkers

?

handmatig

burger, reintegratiebedrijf,
divers, portal PVT

27002

x regiecomponent

Sociaal domein

beheren van voorzieningenverstrekkingen

Wettelijke verplichting participatiewet,

27003

x Zelfredzaamheidontwikkelcompon Sociaal domein
ent
x vacaturematchingcomponent
Sociaal domein

College van
B&W
College van
B&W
College van
B&W

uitvoeren van de Participatiewet

Wettelijke verplichting participatiewet

uitvoeren van de Participatiewet

Wettelijke verplichting participatiewet

indicatie- en reintegratiebedrijven, ketenpartners, interne medewerkers, sociaal team, werkgevers

?

handmatig,
GBA, Suwinet,
geautomatisee leerplicht/RMC
rde
verwerking,
profiling

27004

AVG verwerkingsregister - .xlsm

contactgegevens, NAW gegevens, arbeidgegevens,
bsn, gezondheid
beoordelingen (LW-meting), geboortedatum, geslacht, evt
persoonlijke omstandigheden,

3-7

nvt

publicatiedatum: 21-5-2018 (19:27)
(wordt periodiek aangepast)

verwerkingsregister: Hollands Kroon
ID nr

publiek
act naam verwerking

intern
groep [v]

publiek
publiek
eindverantwoord verwerkingsdoeleinden
elijke [v]

publiek
grondslag [v]

publiek
uitleg grondslag

publiek
categoriën van persoonsgegevens

publiek
bijzondere persoonsgegevens

publiek
categoriën van ontvangers

publiek
doorgifte aan derden

publiek
bewaartermijn

publiek
verwerking

publiek
herkomst gegevens

ID nr

naam verwerking

groep [v]

eindverantwo verwerkingsdoeleinden
ordelijke [v]

grondslag [v]

uitleg grondslag

categoriën van persoonsgegevens

bijzondere persoonsgegevens

categoriën van ontvangers

doorgifte aan derden

bewaartermijn

verwerking

herkomst gegevens

?

handmatig

GBA, Suwinet,
leerplicht/RMC

27005

x reintegratie- en
werkzoekendencomponent

Sociaal domein

College van
B&W

uitvoeren van de Participatiewet

Wettelijke verplichting participatiewet

contactgegevens, NAW gegevens, arbeidgegevens,
bsn, gezondheid
beoordelingen (LW-meting), geboortedatum, geslacht, evt
persoonlijke omstandigheden,

indicatie- en reintegratiebedrijven, ketenpartners, interne medewerkers, sociaal team, werkgevers

nvt

27006

x inkoopcomponent

Sociaal domein

College van
B&W

faciliterend voor uitvoering van
Participatiewet, en wet Inburgering

overeenkomst

contactgegevens, NAW gegevens, arbeidgegevens,
bsn, gezondheid
beoordelingen (LW-meting), geboortedatum, geslacht, evt
persoonlijke omstandigheden,

indicatie- en reintegratiebedrijven, ketenpartners, interne medewerkers, sociaal team, werkgevers

nvt

handmatig,
GBA, Suwinet,
semileerplicht/RMC
geautomatisee
rd

28001

x Voor mei 2017 zijn de resultaten
bekend van de Burgerpeiling die
onder de inwoners is gehouden.

Generiek

College van
B&W

Aselecte steekproef voor het versturen van Publiekrechtelijke taak Het is van belang dat de gemeente weet wat er
enquetes.
leeft onder de bevolking

Naam, adres en woonplaats

geen

nee

?

geautomatisee nee
rde
verwerking

28002

x Op 1 maart 2017 levert team data Generiek
een dashboard contact op dat de
telefonische bereikbaarheid
weergeeft binnen de organisatie.

medewerkers emailadressen en hollands Kroon
groepsadressen

n.v.t.

Alle medewerkers; individueel en beheerders van groepsmailadressen.

Nee

Volgens opdrachtgever, handmatige
verwerking
in overleg met FG,
worden persoonlijke
gegevens maximaal 2
maanden bewaard;
resterende gegevens is
moment van contact.

28003

x Dashboards Financiën

ondersteuning

NVT.

Organisatie

NVT.

???

28004

x Stroomlijn

Ondersteuning

28005

x Rapportage voor Raad van Status
Bestuurlijke Projecten ICT

Bestuur

28006

x dashboard sociaal domein

28007

5 De verantwoordelijke ambtenaar neemt contact
op met de betreffende klant op basis van de
geregistreerde gegevens.

gestandaardiseerd formulier en PowerApp,
waarmee medewerkers van het
contactcentrum Hollands Kroon
terugbelverzoeken kunnen verwerken voor
de ambtelijke organisatie. De betreffende
verantwoordelijke medewerkers Hollands
Kroon handelen de terugbelverzoeken af in
de app.

College van
B&W

Inzicht in facturenstroom

inkoopovereenkomst en alg inkoopvoorwaarden

Naam/plaats van crediteur/debiteur
We zien wie er geld krijgt van ons of wie er
betaald. ook de budgethouders zijn in beeld. ik
weet niet of hier iets voor geregeld moet worden
of dat het eigenlijk niet mag.

???

bij de betrokkene

Geautomatise intern
erd

Nu hadmatig, Nee
straks
geautomatisee
rd

Inzicht in leegstand vanuit twee
administraties

5

Adres en woonplaats

geen

?

?

college van
B&W

grip op beheersing van projecten en
verantwoording naar de raad op
hoofdlijnen

5 Beheersing van de bestuurlijke projecten en het
overzien door het college van de kosten die
hiermee gemoeid gaan

geen

n.v.t.

team PBD, team Directie, alle aanspreekpunten/ projectleiders

geen

bewaartermijn voor
financiele gegevens is
leidend

ambtelijke organisatie
handmatige
invoer en
bewerking.
weergave van
gegevens in
powerbi is
geautomatisee
rd (geen
additionele
bewerkeringe
n)

sociaal domein

college van
B&W

verbetereren van de dienstverlening door
inzicht in afhandeling telefonische
meldingen

publiekrechtelijke taak uitvoering WMO en Jeugdzorg

woonplaats, intern relatienummer

nvt

nee

statistische doeleinden

x dashboard FIXI

publieksdiensten

college van
B&W

verbetereren van de dienstverlening door
inzicht in afhandeling FIXI meldingen

publiekrechtelijk

categorie van melder ahv naam

nvt

nee

statistische doeleinden

betrokkene
handmatige
en
geautomatisee
rde
verwerking
betrokkene zelf ingevoerd
handmatige
in app
en
geautomatisee
rde
verwerking

28008

x dashboard personeelsmonitor

ondersteuning

college van
B&W

inzicht in personeelsbezetting en -kosten

wettelijke verplichting

personeels- en salarisadministratie

naam en aanstellingsgegevens

nvt

nee

statistische doeleinden

28009

x dashboard inhuur

ondersteuning

college van
B&W

inzicht in personeelsbezetting en -kosten

wettelijke verplichting

personeels- en salarisadministratie

naam en aanstellingsgegevens

nvt

nee

statistische doeleinden

28010

x Overdracht NHR

ondersteuning

college van
B&W

KVK gegevens

persoonsgegevens, adres en woonplaats

nvt

nee

28011

x de ambtelijke organisatie deelt
intern de werkzaamheden,
inclusief status, via een zelf
ontwikkelde app.

ondersteuning

directie

Ieder team legt vast in de RGW app welke
doelen zij wil bereiken, door deze
SMA(A)RT te formuleren en te binden aan
de ondersteunende teams en
begrotingsdoelstellingen. Dit bevordert een
integraal transparant beeld van de
ambtelijke werkzaamheden en resultaten.

28012

x Rapportage / Dashboard Sociaal
Domein

Sociaal Domein

college van
B&W

28013

x Ondernemerspeiling

Generiek

College van
B&W

Het houden van een enquete

Publiekrechtelijke taak Weten wat de wensen zijn van ondernemers in
onze samenleving

Naam, adres en woonplaats

Nee

31005

x Interne controle belastingen en
heffingen

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

naw, zaakgegevens, eigendomsgegevens

nvt

31006

x Begeleiding en interne controle
Ensia

Informatiebeveiliging

College van
B&W

Publiekrechtelijke taak Interne controle

zie vorige kolom

31007

x Interne controle Treasury

Generiek

College van
B&W

Begeleiding en Controle op o.a.
rechtmatigheid, juistheid, tijdigheid,
volledigheid, autorisatie
Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

31013

x Interne controle fysieke en digitale Ondersteuning
documenten

Wettelijke verplichting Archiefwet en Handboek Vervangng

AVG verwerkingsregister - .xlsm

??

Controle op leefbaarheid scans,
werkproces, NAW-gegevens

5 Teams functioneren als deel van het geheel. Ieder hk emailadressen, teamnamen, medewerkersnamen
team legt verantwoording af.

geen

onbepaald

Ja, Noorderkwartier versturen van
brieven

Statische doeleinden

geautomatisee KVK
rd

accountant, betrokken teams

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

nvt

accountant, DT, College, raad, betrokken teams, ministerie

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

zie vorige kolom

nvt

accountant, DT, College, raad, betrokken teams

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

totale opsomming

BSN, ras of etnische afkomst,
gezondheid, identificeerbare
beelden, afschriften
identiteitsbewijzen

interne medewerkers (inkomende post), inwoners en bedrijven/instellingen binnen en buiten HK
(uitgaande post)

nee

Archiefwet

handmatig

inwoners (binnen en
buiten HK),
bedrijven/instellingen
(binnen en buiten

4-7

geen

alle teams

betrokkene
handmatige
en
geautomatisee
rde
verwerking
betrokkene
handmatige
en
geautomatisee
rde
verwerking
handmatige
en
geautomatisee
rde
verwerking
handmatige
intern, alle teams
verwerking in
powerapps
voor invoer en
aanpassen

publicatiedatum: 21-5-2018 (19:27)
(wordt periodiek aangepast)

verwerkingsregister: Hollands Kroon
ID nr

publiek
act naam verwerking

intern
groep [v]

publiek
publiek
eindverantwoord verwerkingsdoeleinden
elijke [v]

publiek
grondslag [v]

publiek
uitleg grondslag

publiek
categoriën van persoonsgegevens

publiek
bijzondere persoonsgegevens

publiek
categoriën van ontvangers

publiek
doorgifte aan derden

publiek
bewaartermijn

publiek
verwerking

publiek
herkomst gegevens

ID nr

naam verwerking

groep [v]

eindverantwo verwerkingsdoeleinden
ordelijke [v]

grondslag [v]

uitleg grondslag

categoriën van persoonsgegevens

bijzondere persoonsgegevens

categoriën van ontvangers

doorgifte aan derden

bewaartermijn

verwerking

herkomst gegevens

accountant, betrokken teams

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31003

x Interne controle leerlingenvervoer Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

31017

x Interne controle APV

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31018

x Interne controle begraafplaatsen

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31010

x Interne controle crediteuren

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31009

x Interne controle debiteuren

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31011

x Interne controle fiscaliteiten (BTW, Publieksdiensten
BCF, Vennootschapsbelasting)

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31015

x Interne controle havengeld

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31019

x Interne controle huren en pachten Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31012

x Interne controle IV3, KRD, BEG,
EMU

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

accountant, DT, College, raad, betrokken teams

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31020

x Interne controle memorialen

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

accountant

nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31008

x Interne controle
Omgevingsvergunningen

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

zie vorige kolom, wabo. BAG, ministerie, bekendmakingen nvt
overheid, naw, zaakgegevens

accountant, DT, College, raad, betrokken teams

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31004

x Interne controle salarissen

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

naw, salarisgegevens, mutatiegegevens

accountant, betrokken teams

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31014

x Interne controle subsidies

Publieksdiensten

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

31001

x Interne controle proces Werk &
Inkomen

Sociaal domein

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

O.a. persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer, afschriften Interne medewerkers, accountant
burgerservicenummer, bankrekeningnummers en saldo's, identitietsbewijzen
informatie over bezittingen en/of schulden,
identiteitsbewijs, inschrijving werkzoekende,
inkomensgegevens

Nee

Hierover moeten
werkafspraken worden
gemaakt, met als
uitgangspunt dat wat
niet bewaard hoeft te
blijven, verwijderd
wordt.

handmatig

Betrokkene, Suwinet

31002

x Interne controle processen Sociaal Sociaal domein
Domein (WMO & Jeugd)

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

O.a. persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, Persoonlijke informatie t.a.v.
burgerservicenummer
problemtatiek

Nee

Hierover moeten
werkafspraken worden
gemaakt, met als
uitgangspunt dat wat
niet bewaard hoeft te
blijven, verwijderd
wordt.

handmatig

Betrokkene

31016

x Interne controle
grootboekwijzigingen

College van
B&W

Controle op o.a. rechtmatigheid, juistheid,
tijdigheid, volledigheid, autorisatie

Publiekrechtelijke taak Interne controle

Nee

conform wet- en
regelgeving

handmatig

betrokken teams

39001

x Proces bezwaarschriften

Generiek

College van
B&W

Behandelen van binnengekomen
bezwaarschriften

Publiekrechtelijke taak Behandelen bezwaarschriften vloeit voort uit
hoofdstuk 6 en 7 Awb

Bezwaarmakers, derde-belanghebbenden, gemachtigden bezwaarmakers/derde-belanghebbenden,
BSN --> bij bezwaar maken via
DIGI-D?, gezondheid --> medische collega's Hollands Kroon, leden van de commissie bezwaar, secretariaat commissie bezwaar
rapportages bij bijvoorbeeld
WMO-zaken

Nee

Termijnen van de
Archiefwet

semiBetrokkene en derde, nog
geautomatisee aan te vullen….
rd

39002

x Klachten

Generiek

College van
B&W

Behandelen van binnengekomen klachten
over gedragingen van medewerkers
Hollands Kroon

Publiekrechtelijke taak Behandelen klachten vloeit voort uit hoofdstuk 9 Adresgegevens, communicatiegegevens betrokkene,
Awb
contactgegevens, e-mailadres, functie en rollen, geslacht,
inhoud berichten, naam, NAW, onderwerp, opvattingen,
persoonlijke omstandigheden, persoonsgegevens in
gescande documenten, rechtsfeit, telefoonnummer, titel,

BSN? Afschriften ID's?

Nee

Termijnen van de
Archiefwet

N.v.t.

N.v.t.

39003

x Buurtbemiddeling

OOV

burgemeester behandeling van buurtbemiddelingszaken

toestemming

verzoek van melder om buurtbemiddeling te
starten

Adresgegevens, communicatiegegevens betrokkene,
contactgegevens, e-mailadres, functie en rollen, geslacht,
inhoud berichten, naam, NAW, onderwerp, opvattingen,
persoonlijke omstandigheden, persoonsgegevens in
gescande documenten, rechtsfeit, telefoonnummer, titel,

Wat buren zelf ter sprake brengen buurtbemiddelaars, betrokken buren in buurtbemiddelingszaak, coördinator buurtbemiddeling; Zaken nee
bv gezondheid, financiën, ras of
zijn vertrouwelijk, alleen bij toestemming van betrokkenen: wijkagent, woningcorporatie, externe
etnische afkomst, door rechter
hulpverleners, BOA's, team Handhaving, team Vergunningen, team Ruimte
verbod opgelegd

buurtbemiddelaars
n.v.t.
totdat de zaak gesloten
wordt, coördinatoren 3
jaar ?

n.v.t.

39004

x Mediation

Generiek

College van
B&W

toestemming

partijen willen tot een oplossing in het conflict
komen middels een mediation

Adresgegevens, communicatiegegevens betrokkene,
contactgegevens, e-mailadres, functie en rollen, geslacht,
inhoud berichten, naam, NAW, onderwerp, opvattingen,
persoonlijke omstandigheden, persoonsgegevens in
gescande documenten, rechtsfeit, telefoonnummer, titel,

Wat buren zelf ter sprake brengen mediators, betrokken partijen, eventuele adviseurs van de partijen
bv gezondheid, financiën, ras of
etnische afkomst, door rechter
verbod opgelegd

termijn geregistreerd
mediator MfN

n.v.t.

AVG verwerkingsregister - .xlsm

bemiddelen in conflict tussen partijen
(inwoners, bedrijven of instellingen in
Hollands Kroon), waar de gemeente bij
betrokken is;

naw, bankrekeningnummer, beoordeling zelfredzaamheid, bsn,
geboortedatum en plaats, contactgegevens,

zie vorige kolom

nvt

zie vorige kolom

nvt

Adresgegevens, communicatiegegevens betrokkene,
contactgegevens, e-mailadres, financiele gegevens, functie
en rollen, geslacht, inhoud berichten, medische gegevens,
naam, NAW, onderwerp, opvattingen, overeenkomst,
persoonlijke omstandigheden, persoonsgegevens in
gescande documenten, rechtsfeit, telefoonnummer, titel,
vergunningspecifieke gegevens,

5-7

accountant, DT, College, raad, betrokken teams, belastingdienst, fiscaal adviseur

Interne medewerkers, accountant

(Gemachtigden) Klagers, collega's Hollands Kroon

nee

n.v.t.

publicatiedatum: 21-5-2018 (19:27)
(wordt periodiek aangepast)

verwerkingsregister: Hollands Kroon
ID nr

publiek
act naam verwerking

intern
groep [v]

publiek
publiek
eindverantwoord verwerkingsdoeleinden
elijke [v]

publiek
grondslag [v]

publiek
uitleg grondslag

publiek
categoriën van persoonsgegevens

publiek
bijzondere persoonsgegevens

publiek
categoriën van ontvangers

publiek
doorgifte aan derden

publiek
bewaartermijn

publiek
verwerking

publiek
herkomst gegevens

ID nr

naam verwerking

groep [v]

eindverantwo verwerkingsdoeleinden
ordelijke [v]

grondslag [v]

uitleg grondslag

categoriën van persoonsgegevens

bijzondere persoonsgegevens

categoriën van ontvangers

doorgifte aan derden

bewaartermijn

verwerking

herkomst gegevens

N.v.t.

N.v.t.

39005

x Wob-verzoeken

Generiek

College van
B&W

Coordineren van binnengekomen Wobverzoeken

Publiekrechtelijke taak Behandelen van Wob-verzoeken vloeit voort uit
de Wob

Adresgegevens, communicatiegegevens betrokkene,
BSN? Afschriften ID's?
contactgegevens, e-mailadres, geslacht, inhoud berichten,
naam, NAW, onderwerp, opvattingen, rechtsfeit,
telefoonnummer, titel,

Collega's Hollands Kroon

Nee

Termijnen van de
Archiefwet

34001

x Bestuurs- en raadsinformatie

Bestuur

Raad

informeren, registreren

wettelijke verplichting

contactgegevens, geloofsbrieven raadsleden en
wethouders

college, raad, inwoners, bedrijven, betrokkenen, andere gemeenten via samenwerkingsverbanden,
regionaal, gemeenschappelijke regelingen e.v.a.

n.v.t.

wettelijke
bewaartermijnen

raadsvoorstellen, wet- en
regelgeving, inwoners,
ambtenaren zelf,
organisaties, etc.

34002

x Planning & control

Auditcommissie

Raad

advisering

Wettelijke verplichting zie grondslag

geen

n.v.t.

aanvragers, betrokkenen

34003

x Politieke data-analyse

Bestuur

Raad

informeren, registreren

Wettelijke verplichting zie grondslag

raadsleden hebben alleen HK emailadres

nevenfuncties

open data

n.v.t.

wettelijke
bewaartermijnen
wettelijke
bewaartermijnen

34004

x Kabinetszaken

Bestuur

Raad

informeren, registreren

wettelijke verplichting

contactgegevens

bijzondere persoonsgegevens

Provincie, Ministerie

n.v.t.

aanvragers, betrokkenen

37001

x Aanbesteden van diverse inkopen Ondersteuning
en dit omzetten in een contract.

College van
B&W

Het doel is aanbesteden, inkopen en
contracten van en met leverancier.

Publiekrechtelijke taak Publiekrechtelijke taak, afsluiten van diverse
overeenkomsten.

Contractpartijen, Contactpersoon van de leverancier,
Telefoonnummer contactpersoon en e-mailadres
contactpersoon.

N.v.t.

Interne medewerkers

n.v.t.

wettelijke
bewaartermijnen
10 jaar

40001

x OR-meldingen Fixi

publieksdiensten

College van
B&W

inwoners helpen

wettelijke taak

nvt

nvt

in incidenteel geval

afhandelaars

bij noodzaak politie, eventueel
wanneer niet goed geadresseerd
naar Provincie, HHNK, etc. juiste
instantie, RWS, andere gemeente.

40002

x OR-inkomende post/email
afhandeling

publieksdiensten

College van
B&W

inwoners helpen

wettelijke taak

nvt

nvt

in incidenteel geval

afhandelaars

Post blijft wel binnen de organisatie MOR mailbox MOG
mailbox wordt per
(Inkomende post melding wordt
dienst van afhandelaar
gegeven)
geleegd en verwijderd.

afhandelen

inwoners en/of bedrijven

40003

x OR-inkomende telefonische
meldingen

publieksdiensten

College van
B&W

inwoners helpen

wettelijke taak

nvt

nvt

in incidenteel geval

afhandelaars

eventueel aannemers wanneer bij n.v.t.
gebouwen in eigendom, wordt
adres doorgegeven en
factuurgegevens. Fixi-melding wordt
hiervan gemaakt tbv registratie.

opslaan

inwoners en/of bedrijven

41001

x Zorggegevens

sociaal domein

college

schakel zijn tussen administratie Sociaal
Domein en Incluzio

41002

x Veiligheid

OOV

Burgemeester Schakel tussen ketenpartners en
verschillende teams om openbare orde en
veiligheid te beschermen

2,3,4,5,6

Jeugdwet, AWB ,gemeentewet, Wet tijdelijke
huisverbod, BOPZ, APV, politiewet, BIBOB, wet op
de lijkbezorging, Drank en Horecawet, Wet op de
openbare manifestaties, Wet op de publieke
gezondheidszorg, Aanwijzing, Wet justitiele en
stafvordelijke gegevens, wet politiegegevens,
Bestuurlijke informatievoorziening Justitiabelen

varieert van bsn, NAW, rechtsfeit, strafrechtelijke
gegevens, uitkeringsgegevens, justitiele gegevens,
verblijfsstatus, kortom bijna alle gegevens uit alle
registraties

strafrechtelijke verordeningen en politie, GGD, Incluzio, Veiligheidshuis, GGZ, Openbaar Ministerie, RIEC, Reclassering Nederland,
strafbare feiten, door de rechter gemeenten, stelsel bewaken en beveiligen, Justis,COA,toezichthouder, Boas, woningcoorparaties
opgelegd verbod, na.v.
onrechtmatig of hindelrijk gedrag,
Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuigingen, ras of etnische
afkomst, politieke opvattingen,
gezondheid

42001

x Hollands Kroon Academie

Ondersteuning

College van
B&W

Ontwikkeling medewerkers

Overeenkomst

Verwerkingsovereenkomst

opleidingen, email, geslacht

n.v.t.

n.v.t

Verwerkingsovereenko
mst ???

betrokkene

42002

x WOP-app

Ondersteuning

College van
B&W

Feedback en ontwikkeling medewerkers

Overeenkomst

??

arbeidsgegevens, email, geslacht

n.v.t.

n.v.t.

nog niet geregeld?

42003

x De Academie voor jou

Ondersteuning in groei en ontwikkeling

Overeenkomst

Verwerkingsovereenkomst

NAW gegevens

NAW gegevens

Medewerkers en organisatie

n.v.t.

check Agnes ???

42004

x Begraafplaatsadministratie

College van
Ondersteuning,
publieksdiensten sociaal B&W
domein
Publieksdiensten
College van
B&W

opvoeren en bijhouden van
begrafenissen/begraafplaatsen

Publiekrechtelijke taak Wet op de lijkbezorging

alle gegevens opgenomen in de BRP, emailadres,
telefoonnr

BSN, afschriften
identiteitsbewijzen

aanvrager, afhandelaars, andere gemeenten, begrafenisondernemer, behandelaar, financien, interne
medewerkers, medewerkers, begraafplaatsbeheerder

begrafenisondernemer,
begraafplaatsbeheerder

zolang het graf
behouden blijft, 1 jaar
na afstand.

semigeautomatisee
rd
semigeautomatisee
rd
semigeautomatisee
rd
semigeautomatisee
rd

42005

x JCC afsprakensysteem

Publieksdiensten

College van
B&W

klantgeleiding

Overeenkomst

NAW, emailadres, telefoonnr

NAW

aanvrager, afhandelaars, medewerkers

n.v.t.

n.v.t.

42006

x NVVB Dashboard Dienstverlening

Ondersteuning

College van
B&W

Feedback en ontwikkeling

Overeenkomst

Naam en emailadres

n.v.t.

baliebezoekers/huisbezoeken, medewerkers

NVVB

n.v.t.

43001

x Intranetcomponent

Ondersteuning

College van
B&W

besluiten publiceren

Wettelijke verplichting transparantie

namen adressen bv verleende vergunningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

wettelijke
bewaartermijn

handmatig

medewerkers

43002

x Projectmanagementcomponent

nog aanvullen

43003

x ondersteuningswerkzaamheden

Ondersteuning

arbeidsovereenkomst

namen adressen, contactgegevens

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

zie eerder

Generiek

Publieke taak

AWB en archiefwet

Alles

BSN en KvK

organisatie en IBI

afhankelijk van de klantvraag

wettelijke
bewaartermijn
afhankelijk van het
werkproces, het
resultaat en waar het is
opgeslagen

handmatig

x Documentopslag in Office 365

college, directie, projectleiders
ondersteunen
Klantvraag verwerken

Overeenkomst

44001

College van
B&W
Raad

47001

x initieren, voeren en afhandelen
van ruimtelijke procedures

Ruimtelijk domein

College van
B&W

ontwikkeling ruimtelijk domein

gerechtvaardigd belang n.v.t.

alle persoonsgegevens - contactgegevens inclusief
incidenteel bijzondere persoonsgegevens

alle persoonsgegevens contactgegevens inclusief
incidenteel bijzondere
persoonsgegevens

bedrijven, betrokkenen, collega's, college, raad, juridische instellingen Raad van State, rechtbank

n.v.t.

AVG verwerkingsregister - .xlsm

zie grondslag

zie grondslag

zie eerder

raadsvoorstellen, wet- en
regelgeving, inwoners,
ambtenaren zelf,
organisaties, etc.

Handmatig

Intern verzameld.

5 jaar wettelijke termijn opslaan

inwoners en/of bedrijven

5 Jeugdwet, WMO, Participatiewet

6-7

n.v.t. agnes? Alle medewerkers? Of directie

wettelijke archief
bewaartermijnen

betrokkene

betrokkene

BRP, aanvrager,
uitvaartondernemer,
nabestaanden,

semiaanvrager
geautomatisee
rd
semiaanvrager
geautomatisee
rd

handmatige
IBI en organisatie
en
geautomatisee
rde
verwerking

handmatig

betrokkene

publicatiedatum: 21-5-2018 (19:27)
(wordt periodiek aangepast)

verwerkingsregister: Hollands Kroon
ID nr

publiek
act naam verwerking

intern
groep [v]

publiek
publiek
eindverantwoord verwerkingsdoeleinden
elijke [v]

publiek
grondslag [v]

publiek
uitleg grondslag

publiek
categoriën van persoonsgegevens

publiek
bijzondere persoonsgegevens

publiek
categoriën van ontvangers

publiek
doorgifte aan derden

publiek
bewaartermijn

publiek
verwerking

publiek
herkomst gegevens

ID nr

naam verwerking

groep [v]

eindverantwo verwerkingsdoeleinden
ordelijke [v]

grondslag [v]

uitleg grondslag

categoriën van persoonsgegevens

bijzondere persoonsgegevens

categoriën van ontvangers

doorgifte aan derden

bewaartermijn

verwerking

herkomst gegevens

98001

x Evaluatie WOP-app

Generiek

College van
B&W

Vastleggen, verzamelen, bewaren,
nvt
raadplegen, met elkaar in verband brengen
om de WOP-app te evalueren op basis van
persoonlijke ervaringen die gedeeld zijn
dmv enquete

nvt

Afdeling/contactgegevens/emailadres/naam

nvt

Interne medewerkers

nvt

Noodzakelijk aan doel

handmatig

nvt

98002

x Organiseren traineedag

Generiek

College van
B&W

Organiseren bijeenkomst Contactgegevens/emailadres/naam
inventariseren/toestemming om aanwezig te zijn

nvt

Interne medewerkers

nvt

Noodzakelijk aan doel

handmatig

medewerkers

98003

x Updaten inspiratiegids

Generiek

College van
B&W

nvt

Afdeling/contactgegevens/emailadres/naam

nvt

interne medewerkers

nvt

Noodzakelijk aan doel

handmatig

nvt

98004

x Bedrijfs- en gemeenten bezoeken

Generiek

College van
B&W

Vastleggen, verzamelen, bewaren,
Toestemming
raadplegen, samenbrengen, uitwisselen van
contactgegevens voor de organisatie van
een traineedag
nvt
Vastleggen, verzamelen, bewaren,
raadplegen, samenbrengen, uitwisselen van
contactgegevens voor het updaten van de
inspiratiegids
Verzamelen, bewaren en raadplegen van
Toestemming
gegevens om op bezoek te gaan bij
organisaties

Bij akkoord voor bezoek

contactgegevens/emailadres/naam

nvt

interne medewerkers

nvt

Noodzakelijk aan doel

handmatig

medewerkers

52001

x snippergroen contracten

Overeenkomst

op basis van toestemming burger

burgers

geen

aanvrager

nee

archiefwet

handmatig

JOIN/Stroomlijn (kadaster)

52002

x verwerken facturen

Vastgoed & grondzaken College van
B&W
Vastgoed & grondzaken Raad

toestemming

op basis van toestemming burger

advocatenkantoren/igenieursbureaus/kadaster

geen

specilisten

nee

archiefwet

automatisch

52003

x anterieure overeenkomsten

betalingen mbt verkopen van
gemeentegrond
Vastgoed & grondzaken Burgemeester verkoop/huur gronden

Overeenkomst

op basis van toestemming burger

geen

archiefwet

handmatig

via administratie/of via
het bedrijf zelf
JOIN/Stroomlijn (kadaster)

52004

x recht van opstal

Vastgoed & grondzaken Burgemeester verhuur

Overeenkomst

op basis van toestemming burger

geen

archiefwet

handmatig

JOIN/Stroomlijn (kadaster)

52005

x erfpacht overeenkomst

Vastgoed & grondzaken Burgemeester verhuur

Overeenkomst

op basis van toestemming burger

geen

archiefwet

handmatig

JOIN/Stroomlijn (kadaster)

52006

x huurovereenkomst

Vastgoed & grondzaken Burgemeester verhuur

Overeenkomst

op basis van toestemming burger

geen

archiefwet

handmatig

JOIN/Stroomlijn (kadaster)

52007

x koopovereenkomst

verkoop vastgoed gemeente

Overeenkomst

op basis van overdracht vastgoed

geen

archiefwet

handmatig

Betrokkenen

52008

x onderwijshuisvesting

Vastgoed & grondzaken Vastgoed &
grondzaken
Vastgoed & grondzaken Vastgoed &
grondzaken

53001

x afhandelen van vergunningen

Ruimtelijk domein

College van
B&W

evenmentenvergunningen, drank- en
horeca en Wabo

Wettelijke verplichting zie eerder

NAW, bsn nummer voor nadere inlichtingen betrokkene
(alleen bij Drank en Horeca-wet uitvoering)

ja, zie vorige kolom

Politie en justitie uitsluitend.

geen

wettelijke
bewaartermijn van de
zaak.

Ministerie O,C&W, VNG,
schoolbesturen,
schooldirecties
semimeestal bij betrokkenen,
geautomatisee GBAV
rd

53002

x onderzoeken Bibob

Bestuur

College van
B&W

ondermijning

Publiekrechtelijke taak n.v.t.

NAW, bsn en bankgegevens, ID, werkervaring, etc.

zie hiervoor, ja.

politie en justitie. RIEC en landelijk bureau Bibob

55001

x Badmeesterspost

Publieksdiensten

College van
B&W

registratie - informeren

Overeenkomst

toestemming, medisch aqua vitaal belang

NAW, telefoonnummers, emailadressen

alleen bij aquajoggen ook
medische gegevens op kaarten,
incassogegevens

betrokkene, beperkt aantal medewerkers

riek kan in contact treden met
belastingdienst, UWV en officier van
justitie
n.v.t.

wettelijke
bewaartermijn van de
zaak.
wettelijke
bewaartermijn

bij de aanvrager
semigeautomatisee
rd
betrokkenen
semigeautomatisee
rd

55002

x Kassa-afhandeling

Publieksdiensten

College van
B&W

registratie - informeren

Overeenkomst

toestemming

NAW, telefoonnummers, emailadressen

alleen bij aquajoggen ook
medische gegevens op kaarten,
incassogegevens

betrokkene, beperkt aantal medewerkers

n.v.t.

wettelijke
bewaartermijn

semibetrokkenen
geautomatisee
rd

55003

x Administratie periodiek

Publieksdiensten

College van
B&W

registratie - informeren

Overeenkomst

toestemming

NAW, telefoonnummers, emailadressen

alleen bij aquajoggen ook
medische gegevens op kaarten,
incassogegevens

betrokkene, beperkt aantal medewerkers

doorgeven van afzwemmers, met
toestemming van de ouders.

wettelijke
bewaartermijn

semibetrokkenen
geautomatisee
rd

55004

x Personeelsadministratie

Publieksdiensten

College van
B&W

registratie - informeren

Overeenkomst

toestemming

NAW, telefoonnummers, emailadressen

alleen bij aquajoggen ook
betrokkene, beperkt aantal medewerkers
medische gegevens op kaarten,
incassogegevens, ook ID-gegevens
medewerkers

n.v.t.

wettelijke
bewaartermijn

semibetrokkenen
geautomatisee
rd

99001

x Verkiezingen

Publieksdiensten

verkiezingen

Wettelijke verplichting n.v.t.

stembiljetten

ja, zie vorige kolom

ministerie

n.v.t.

99002

x HRM taken teams

Generiek

registreren - informeren

Overeenkomst

contactgegevens

x Budgettaken teams

Generiek

registreren, budgetteren

Wettelijke verplichting n.v.t.

contactgegevens

arbeidsovereenkomsten,
salarisgegevens, etc.
n.v.t.

medewerkers

99003

College van
B&W
College van
B&W
College van
B&W

n.v.t., salarisverwerking door ADP verwerker
n.v.t. eventueel accountant tbv
controle

wettelijke
bewaartermijn
wettelijke
bewaartermijn

geautomatisee medewerkers
rd
geautomatisee medewerkers,
rd
afhandelaars

99004

x overige administratieve

Generiek

uitvoering werkzaamheden

wettelijke verplichting

contactgegevens

n.v.t.

wettelijke
bewaartermijn

geautomatisee medewerkers,
rd
afhandelaars,
betrokkenen

AVG verwerkingsregister - .xlsm

College van
B&W

verkoop gemeentegrond aan burgers

geen

arbeidsovereenkomst

n.v.t.

wellicht ook overige bijzondere
persoonsgegevens

7-7

medewerkers, afhandelaars

betrokkenen, (beperkt) aantal medewerkers

publicatiedatum: 21-5-2018 (19:27)
(wordt periodiek aangepast)

