Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut
Verantwoordelijke

Naam verwerking

Doel verwerking

Aangehaakte gegevens BRP

1. Informatie leveren aan
binnengemeentelijke afnemers
m.b.v. de aangehaakte gegevens
B&W
2. Dossieraantekeningen
ondersteunend ten behoeve van
de bijhouding van de BRP

Aansprakelijkstellingen door
burgers

Behandelen van verzoeken tot
schadevergoeding van burgers

B&W

Aanvragen incontinentiecontainers

Het verstrekken van
incontinentiecontainers

B&W

Aanwezigheidsvergunning
Kansspelautomaten

Behandelen aanvragen
vergunning aanwezigheid
automaat in horeca

Burgemeester

Administratie kwijtscheldingen

Afhandeling aanvragen
kwijtschelding gemeentelijke
belastingen

B&W

Gegevens

email: fg@kempengemeenten.nl

Ontvangers

Alle persoonsgegevens die geen
deel uitmaken van een
Intern
persoonlijst, maar wel zijn
Betrokkene
opgenomen in de BRP plus
dossieraantekeningen

Rechtmatige Grondslag AVG

Rechtmatige grondslag
gespecificeerd

Soort

Herkomst gegevens

Doorgifte
buiten EU

Gerechtvaardigd belang
Algemeen belang/
Openbaar gezag

Wet BRP
Intern beheer

Geautomatiseerd

Afgeleid gegeven uit de BRP/BS
Medewerkers gemeente
Betrokkene

nee

BW, boek 6
Wegenverkeerswetgeving

Geautomatiseerd

Betrokkenen
BRP
Belangenbehartiger

nee

Incontinentieregeling
Verordening afvalstoffen

Gautomatiseerd

Betrokkene

nee

Wet op de Kansspelen
APV

Geautomatiseerd

Betrokkene
Kvk en BRP via Squit

nee

Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen
Kwijtscheldingsbesluit
Leidraad invordering 2008

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP
Kadaster

nee

Geautomatiseerd

Betrokkene
Organisatie

nee

Geautomatiseerd

Terugmelding in- en extern
Post retour
Deurwaarders
Nieuwe bewoners
Afnemers BRP
Waterschap
Elektriciteitsbedrijf
Intern (collega's)

nee

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Uitvoering overeenkomst (artikel
6 lid 1 sub b AVG)

Wet ruimtelijke ordening
BW

Geautomatiseerd

Betrokkene
Kadaster

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

APV

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP en KVK via Squit

nee

NAW, e-mailadres,
telefoonnummer,
bankrekeningnummer, kenteken,
inhoudelijke gegevens met
Verzekeringsmaatschappij
Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a
betrekking tot schade
Interne afdelingen
AVG)
Belangenbehartiger
Naam, telefoonnummer, emailadres belangenbehartiger
(indien van toepassing)
NAW, telefoonnummer,
Milieuinformatiecentrum (NAW en Algemeen belang/openbaar
geboortedatum, doktersverklaring telefoonnummer)
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
NAW, telefoonnummer, eIntern financiële administratie
mailadres, soort en aantal
Algemeen belang/openbaar
Publicatie overheid.nl en
speelautomaten
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
plaatselijk weekblad (adres)
NAW exploitant
1. NAW, BSN, geboortedatum,
geslacht, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer
en inkomens- en
vermogensgegevens aanvrager
en partner, uitgaven en schulden
van aanvrager en partner
Cannock Chase
autogegevens: kenteken, merk,
type en waarde

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

2. Naam, geboortedatum,
geslacht, relatie tot aanvrager

Adresbestanden

Het onderhouden van contacten
met organisaties en natuurlijke
personen t.b.v. de uitvoering van B&W
privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke taken

Adresonderzoeken

Actueel houden BRP

B&W

Afsprakensysteem

Het maken van afspraken

B&W

Anterieure overeenkomsten

Het aangaan van anterieure
overeenkomsten

B&W

APV vergunningen en ontheffingen

Behandelen van APV aanvragen Burgemeester/B&
en ontheffingen
W

NAW, e-mailadres,
telefoonnummer, rol/functie, evt.
bedrijfsgegevens

NAW, BSN, onderzoeksdossier,
BRP-gegevens die van belang
zijn voor het onderzoek

Alleen intern

Interne en externe partijen die
inlichtingen over de betrokkene
kunnen verschaffen
BRP afnemers
Melder

Naam, geslacht, geboortedatum,
Intern
telefoonnummer, e-mailadres
NAW, e-mailadres,
telefoonnummer, kadastrale
Alleen intern
gegevens, evt. bankgarantie,
bedrag planschade
NAW, telefoonnummer, emailadres, organisatie die wordt Intern financiële administratie
vertegenwoordigd, vergunning- of
ontheffingsoort

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wet BRP

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

Archief

Archiveren van documenten op
grond van de Archiefwet

B&W

De gegevens die deel uitmaken
van de archiefbescheiden

Medewerkers die
archiefbescheiden opvragen
Streekarchief
WOB-verzoeker (via afdeling)

B&W

Alle persoonsgegevens die
voorkomen op de persoonslijst
van de burger

Afnemers, geautoriseerde en
Algemeen belang/openbaar
derden (gegevens afhankelijk van
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
autorisatie)

Persoonsregistratie op basis van
de Wet basisregistratie personen
Basisregistratie personen
Gegevensverstrekking aan
afnemers, betrokkenen en derden
Bedienen alarminstallaties
gemeentelijke gebouwen

Begraafplaatsadministratie

Beveiliging gemeentelijk gebouw

Registratie en administratie van
de gemeentelijke begraafplaats

Beoordelen of maatschappelijke
onrust gaat onstaan i.h.k.v.
Bestuurlijke informatie justitiabelen handhaving openbare orde en
veiligheid en het nemen van
preventieve maatregelen

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwarenregistratie belastingen

Proces bezwaar

Registratie en termijnbewaking
bezwaarschriften

email: fg@kempengemeenten.nl

B&W

B&W

Naam medewerker
Badgenummer
Alarmcode
Rechthebbenden: NAWgegevens, BSN, geslacht,
geboortedatum, relatie tot
overledene, telefoonnummer
Overledene: naam, voornamen,
BSN, geboortedatum, datum
overlijden, datum
begraven/bijzetten/verstrooiing,
grafnummer, verlof tot begraven

nee

Geautomatiseerd

Medewerkers
Personeelszaken

nee

Rechthebbende
Steenhouwer (NAW
rechthebbende)
Uitvaartverzorgers
Intern financiële administratie

Geautomatiseerd

BRP
Uitvaartverzorgers
Rechthebbende

nee

Burgemeester/B&
W

Inhoud bezwaar

Via makelaarsuite: BRP, KVK,
NHR
Betrokkenen
Voorliggende processen
IND
Andere gemeenten
Rechtbank

SMC Alarmcentrale (codes, geen Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer en beveiliging
namen)
lid 1 sub f AVG)

NAW, e-mailadres,
telefoonnummer,
zaakdossiernummer, inhoudelijke
gegevens afhankelijk van zaak,
mogelijk ook BSN en gegevens
over de gezondheid of
strafrechtelijke gegevens
Onderwerp
Voortgangsdata
Besluit: gegrond of ongegrond,
niet ontvankelijk
Intrekking (indien van toepassing)

Partner: naam, BSN,
geboortedatum

Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

Burgemeester

B&W

Voorliggende processen

Wet BRP
Verordening
gegevensverstrekking BRP
Autorisatiebesluit BRP

NAW, BSN, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum,
inhoudelijke gegevens in advies
KLPD en rapport justID,
Burgemeester en gemachtigden
beoordelingsgegevens terzake
namens de burgemeester
ontstaan maatschappelijke onrust
voor openbare orde en veiligheid,
datum ontslag uit penitentie,
strafrechtelijke gegevens

NAW, BSN, A-nr., geslacht,
geboortedatum,
bankrekeningnummer, burgerlijke
staat,
correspondentieadres (postbus
e.d.), RSIN nr., gegevens KvK
Grondslag heffing / invordering
Gegevens over het object van
belasting

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Archiefwet
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid
1 sub c AVG)

Intern: behandelend ambtenaar,
secretaris
bezwaarschriftencommissie,
college B&W
Bezwaarschriftencommissie
Derde-belanghebbenden
Rechtbank (bij beroep)

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wet op de Lijkbezorging
Verordening algemene
begraafplaats
Legesverordening

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Gemeentewet
Wet en Besluit justitiële gegevens Geautomatiseerd
ca.

Minister van Justitie
Landelijke Eenheid van de
Nationale Politie

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Algemene Wet Bestuursrecht
Verordening Commissie
bezwaarschriften gemeente
Bergeijk
Relevante wetgeving

Geautomatiseerd

Bezwaarmakers
Voorliggende processen

nee

Geautomatiseerd

Bezwaarmakers
Kadaster
BRP
NHR

nee

Rechtbank/Gerechtshof/Hoge
Raad (kopie aanslag, NAW, BSN)
Vertegenwoordigers van
Algemeen belang/openbaar
bezwaarmakers/gemeente (kopie gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
bezwaarschrift)
Taxateur

AWR
AWB

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

BIBOB

Beoordelen integriteit van
verzoekers om subsidie of
vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke
Verordening betreffende inrichting
of bedrijf, de Drank- en horecawet
Burgemeester/B&
of de Wet Algemene bepalingen
W
omgevingsrecht
Bestuurlijke en preventieve
aanpak van de georganiseerde
misdaad

1. Registratie BABS'en
Buitengewone ambtenaren van de
2. Registratie voltrekking
B&W
burgerlijke stand
huwelijken en partnerschappen
Verzamelen objectief
bewijsmateriaal na ontstane
schade ten behoeve van
Camerabewaking Gemeentehuis afhandeling schadeclaims en
B&W
afhandeling calamiteiten,
vastleggen incidenten bezoekers
centrale hal en inbraakbeveiliging

Cameratoezicht gemeentewerf

Centrale gebruikersadministratie
(AD)

Contractenregister

Datadistributiesysteem

Document Managementsysteem

Verzamelen objectief
bewijsmateriaal na ontstane
schade ten behoeve van
afhandeling schadeclaims en
B&W
afhandeling calamiteiten,
vastleggen incidenten bezoekers
en inbraakbeveiliging
Centrale complete administratie
van medewerkergegevens met
B&W
toegangsrechten
Overzicht contracten en
contracteigenaren om contracten B&W
te kunnen bewaken

Distributiekanaal en magazijn van
diverse basisgegevens voor
B&W
verschillende verwerkingen

Registratie, behandeling en
afdoening van inkomende,
B&W
uitgaande en interne documenten
(zowel digitaal als op papier)

NAW, BSN, geboortedatum en plaats, telefoonnummer, emailadres, kopie geldig
identiteitsbewijs, gegevens KvK,
inkomensgegevens,
vermogensgegevens en andere
financiële gegevens van
aanvrager en betrokkenen,
strafrechtelijke gegevens,
vergunninghistorie, verklaring
omtrent gedrag, verzekeringen

email: fg@kempengemeenten.nl

Geautomatiseerd

Betrokkene
Bureau BIBOB
RIEC
BRP/GBA-V
Kadaster
OM
Politie
KvK
Openbare bronnen

nee

Geautomatiseerd

BABS bij sollicitatie

nee

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer en beveiliging
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Camera's

nee

Intern
Politie, indien noodzakelijk

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer en beveiliging
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Camera's

nee

Afnemende applicaties
Intern

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

P&O gemeente Bergeijk
Afdelingshoofden gemeente
Bergeijk

nee

Naam contactpersoon, NAW
bedrijf, KvK-nummer, naam en
functie contracteigenaar

Accountant

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
lid 1 sub f AVG)
Intern contractbeheer
Uitvoering overeenkomst (artikel BW
6 lid 1 sub b)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Persoonsgegevens uit de
basisregistratie personen

Binnengemeentelijke afnemers
ingevolge reglement
BRP/Autorisatiebesluit MinBzk:
Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
iedereen die intern toegang heeft lid 1 sub f AVG)
tot de afnemende applicaties
ISD

Geautomatiseerd

Basisregistratie Personen
Landelijke voorziening
Binnengemeentelijke pakketten

nee

Geautomatiseerd

Inkomende en uitgaande post
Voorliggende processen
BRP, KVK, NHR via
Makelaarsuite

nee

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Intern: behandelaar,
vergunningverlener
RIEC Oost-Brabant
Bureau BIBOB
Dienst Justis
Regionaal Informatieknooppunt
Oost-Brabant

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wet Bibob

Naam

Rechtbank (i.v.m. beëdiging)

Uitvoering overeenkomst (artikel
6 lid 1 sub b AVG)

BW

Beeld van de betrokkene
Datum en tijdstip
Locatie

Intern
Politie, indien noodzakelijk

Beeld van de betrokkene
Datum en tijdstip

Naam, telefoonnummer, emailadres, kamer, afdeling,
functie, autorisaties

NAW, BSN, geslacht,
registratienummer, KvK-nummer,
Interne: behandelaars;
adres bedrijf
raadplegers (differentiatie naar
Onderwerp
vertrouwelijkheid in relatie tot
Persoonsgegevens in document
functie)

Afhankelijk van proces

Archiefwet
Van toepassing zijnde andere
wetgeving

Naam behandelend medewerker
Dossier kopie ID-bewijzen

Uitvoering wet ID-plicht

B&W

Kopie ID-bewijs

Intern P&O
Xcent

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid
Wet ID-plicht
1 sub c AVG)

Gemeente Bergeijk
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Burgemeester

NAW, BSN, kopie id of rijbewijs,
telefoonnummer, geboortedata,
kredietgegevens, e-mailadres,
belastingaangiftes, bedrijfsplan,
balans, koop- of huurcontract
(indien van toepassing),
hypotheekgegevens,
bankafschriften, andere
bewijsstukken afhankelijk van
situatie
Oppervlakte en andere
inhoudelijke gegevens
Gegevens Kamer van
Koophandel
VOG Justis, strafrechtelijke
gegevens (indien van toepassing
Verklaring sociale hygiene
Bibob-gegevens (bij
vermoedens/signalen)

B&W

NAW, geboortedatum

PostNL

NAW, e-mailadres,
telefoonnummer, KvK-nummer,
bedrijfsgegevens

Behandelen van aanvragen om
vergunningen en ontheffingen
i.h.k.v. de drank- en horecawet
Drank- en horecavergunningen
Bestuurlijke en preventieve
aanpak van de georganiseerde
misdaad

Drukken stembiljetten

Het drukken van 1. stembiljetten
en 2. kandidatenlijsten t.b.v.
verkiezingen

Evenementenvergunningen

Het behandelen van een melding
(A-evenement) en het verlenen
B&W
van een vergunning (Bevenement)

Exchange contactpersonen

Informatie communicatie door
medewerkers met
contactpersonen

B&W

Handhaving soort exploitatie
Exploitatievergunningen

Bestuurlijke en preventieve
aanpak van de georganiseerde
misdaad

email: fg@kempengemeenten.nl

Burgemeester

Naam, e-mailadres,
telefoonnummer, functie en
afdeling, staan niet in outlook,
maakt gebruik van AD
NAW, BSN, kopie id of rijbewijs,
telefoonnummer, geboortedata,
kredietgegevens, e-mailadres,
belastingaangiftes, bedrijfsplan,
balans, koop- of huurcontract
(indien van toepassing),
hypotheekgegevens,
bankafschriften, andere
bewijsstukken afhankelijk van
situatie
Oppervlakte en andere
inhoudelijke gegevens
Gegevens Kamer van
Koophandel
VOG Justis, strafrechtelijke
gegevens (indien van toepassing

Justis
Regionaal informatie en
expertisecentrum (bij
vermoedens/signalen)
Bureau Bibob (alleen bij nader
onderzoek)
Intern financiële administratie
Belanghebbenden (bedrijfsnaam
via publicatie overheid.nl,
plaatselijk weekblad)

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Drank en Horecawet
Wet Bibob

Geautomatiseerd

Betrokkene
RIEC
Bureau Bibob
Bibob-coördinator
BRP en KvK via Squit
Politie

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Kieswet artikel J7

Geautomatiseerd

BRP

nee

Financiële administratie
Publicatie staatscourant,
overheid.nl en plaatselijk
weekblad
VRBZO
Politie
Hulpdiensten
Veiligheidscoördinator
Busmaatschappij Hermes

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

APV
Evenementenbeleid
Publicatiebordenbeleid
DHW
Wegenverkeerswet
Wet op de Kansspelen
Verkeersbesluit
Overige van toepassing zijnde
besluiten

Geautomatiseerd

Aanvragers
KVK
VRBZO
Politie
Veiligheidscoördinator

nee

Conform distributiepatroon
medewerkers

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Geautomatiseerd

Betrokkene
RIEC
Bureau Bibob
Bibob-coördinator
BRP en KvK via Squit
Politie

nee

Facturen van leveranciers
Afkomstig uit voorliggende
processen en applicaties
BRP
KvK

nee

Justis
Regionaal informatie en
expertisecentrum (bij
vermoedens/signalen)
Bureau Bibob (alleen bij nader
onderzoek)
Intern financiële administratie
Belanghebbenden (bedrijfsnaam
via publicatie overheid.nl,
plaatselijk weekblad)

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

APV

nee

Bibob-gegevens (bij
vermoedens/signalen)
Betalen van nota's, versturen van
Financiële administratie gemeente
nota's, invorderen en bewaken
B&W
Bergeijk
van inningen

Deurwaarder
NAW, BSN,
Invorderingsbedrijf Cannock
bankrekeningnummer, debiteurenChase
/crediteurennummer
Accountant (beperkte set
Factuur, KvK-nr., aanmaning
gegevens)
Intern

Gemeentewet
Financiële verordening gemeente
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid
Geautomatiseerd
Bergeijk
1 sub c AVG)
Besluit begroting en
verantwoording (BBV)
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Gebruik Bodycam bij Handhaving

Gebruik maken van Bodycams
wanneer de handhaver (BOA)
zich bedreigd voelt of als de
B&W
situatie op straat onveilig dreigt te
worden voor omstanders.

Gehandicaptenparkeerkaarten

Uitvoering regeling
gehandicaptenparkeerkaart

B&W

Gehandicaptenparkeerplaats

Het realiseren van een
gehandicaptenparkeerplaats

B&W

Gemeentelijk vastgoed
eigendommenregistratie
(gebouwen)

Overzicht van actuele contracten
die gaan over verkoop en gebruik B&W
van gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijke alarmeringen

Alarmering bij rampen en
calamiteiten

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke onderscheidingen

B&W

Behandelen van verzoeken tot
aanwijzing van een gemeentelijk
monument of het op eigen
B&W
initiatief aanwijzen van een
gemeentelijk monument
Waarderen namens het college
van een persoon met
maatschappelijke verdiensten met B&W
een vrijwilligersonderscheiding of
de Eik van Bergeijk

GIS viewer

Op geografische wijze ontsluiten
van informatie die gebruikers
nodig hebben in het kader van de B&W
uitvoering van publiekrechtelijke
taken

Globespotter/Fiseye

Visuele ondersteuning bij de
implementatie en het beheer van
wetgeving, handhaving van
openbare orde en veiligheid,
B&W
ontwikkeling van bouwplannen en
voorbereiding van
werkzaamheden in de openbare
ruimte

Beeld van de betrokkene
Datum en tijdstip
Locatie
NAW, BSN, geboortedatum en
–plaats, telefoonnummer,
nummer legitimatiebewijs,
eventueel
keuringsgegevens/advies
keuringsarts, grondslag
verstrekking/evt medische
gegevens, pasfoto
NAW, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres,
kenteken auto, kopie
gehandicaptenparkeerkaart
NAW-organisatie, naam
contactpersoon, e-mailadres,
telefoonnummer, objectgegevens,
kadastergegevens
NAW, e-mailadres,
telefoonnummer(s),
functie en rol m.b.t.
rampenbestrijding
NAW eigenaar/zakelijk
gerechtigden, kadastergegevens,
KvK-gegevens
Contactpersoongegevens: NAW,
telefoonnummer, e-mailadres
Kandidaat: NAW, geboortedatum,
reden toekenning, naam partner
en kinderen
Voorsteller: NAW, reden
voordragen
NAW, geboortedatum,
geboorteplaats, geslacht,
burgerlijke staat, kadastrale
gegevens, BGT, luchtfoto's, 360
graden fotos', gegevens uit de
verschillende modules

Beeldmateriaal, kentekens,
bedrijfsgegevens

email: fg@kempengemeenten.nl

Intern
Politie, indien noodzakelijk

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer en beveiliging
lid 1 sub f AVG)

Handmatig

Camera's

nee

Keuringsarts (Argonaut)
RDW

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Regeling
Gehandicaptenparkeerkaart

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP
Keuringsarts (Argonaut)

nee

Alleen intern

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Regeling
gehandicaptenparkeerplaats

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Intern: financiële administratie
Accountant
Notaris (bij verkoop)

Uitvoering overeenkomst (artikel
6 lid 1 sub b AVG)

BW

Geautomatiseerd

Betrokkenen
Kadaster

nee

Direct betrokkenen bij de
crisisbeheersing

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wet veiligheidsregio's

Geautomatiseerd

Betrokkenen

nee

Eigenaar
Intern
Monumentenregister (alleen
adres monument)
Hypotheekhouder

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Erfgoedverordening

Geautomatiseerd

Betrokkenen
Kadaster
KvK

nee

Alleen intern:
College van B&W
Bestuurssecretariaat

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Lokale publiekrechtelijke taak

Geautomatiseerd

Voorstellers

nee

Die afdelingen die de door de
geoviewer ontsloten gegevens
nodig hebben voor de uitvoering
van hun publiekrechtelijke taken

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Diverse wetgeving
publiekrechtelijke taken

Geautomatiseerd

Diverse basisregistraties

nee

Intern beheer

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Publiekrechtelijke taak
Intern beheer

Geautomatiseerd

Cyclomedia

nee

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

Handhaving illegale activiteiten

Heffingenadministratie

Opsporen en handhaven bij
handelen in strijd met WABO,
APV en andere regelgeving
waarvoor het gemeentebestuur
het bevoegde gezag is, inclusief
behandeling bezwaar en beroep

Heffen van decentrale
belastingen

Burgemeester/B&
W

B&W

email: fg@kempengemeenten.nl

Betrokkene
Ketenpartners Politie; Justitie,
Veiligheidsregio
GGD
NAW, geboortedatum en -plaats,
Handhavers gemeente Bergeijk,
telefoonnummer, e-mailadres,
Bezwaarcommissie
Aard van het delict / illegale
Rechtbank/Raad van State
activiteit, proces-verbaal,
Verzoeker om handhaving
controlerapporten, foto's m.b.t. de
Strafbeschikking: CJIB
overtreding
Derde belanghebbenden
Handelen in afwijking van wet of
Waterschap
vergunning
Provincie
Kadastrale gegevens
Gerechtsdeurwaarder
Intern: behandelaars, financiële
administratie
De pers (alleen adres)

WABO
Woningwet
Wro
Milieuwet
Geautomatiseerd
APV
DHW
En andere wetten waarvoor de
gemeente het bevoegde gezag is

Betrokkene
Handhavers
Tipgever/klager
BRP
Kadaster
Partners RIEC, zoals politie,
veiligheidsregio
Eigen onderzoek
Openbare bronnen
Kvk

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Gemeentewet, Gemeentelijke
belastingverordeningen, Wet
WOZ, AWB, AWR, etc.

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP
Kadaster
NHR
Milieu Informatie Centrum
Brabant Water

nee

Vluchtelingenwerk
Woningcorporatie

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Huisvestingswet art. 60b, Wet
inburgering

Geautomatiseerd

COA
BRP
Woningcorporatie

nee

Accountant

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid Gemeentewet 212 en 213a
1 sub c AVG)
AO/IC

Geautomatiseerd

Vanuit de te controleren
processen

nee

Iedereen die kan inloggen op
intranet

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Geautomatiseerd

KvK
BRP
Bewindvoerder/Curator
Kredietbank
Afkomstig uit voorliggende
processen en applicaties

nee

NAW, BSN, A-nr., geslacht,
geboortedatum,
bankrekeningnummer, burgerlijke
staat,
correspondentieadres (postbus
Drukker
e.d.), RSIN nr., gegevens KvK
Taxateur
Grondslag heffing / invordering
mijnoverheid.nl
Gegevens over het object van
belasting

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Partner: naam, BSN,
geboortedatum

Huisvesting van statushouders

Huisvesten van statushouders

Interne controlebestanden

Uitvoering van interne controles
conform een controle- en
auditplan op de door Bergeijk uit B&W
te voeren bedrijfsprocessen en
verantwoording voor accountants

Intranet

Smoelenboek

Invordering gemeente Bergeijk

B&W

B&W

Invorderen van dwangsommen en
privaatrechtelijke en
B&W
publiekrechtelijke vorderingen

NAW, BSN, V-nummer,
geboortedatum, geboorteplaats,
nationaliteit, gezinssituatie,
burgerlijke staat, verblijfsstatus,
woningaanbod, datum inschrijving
gemeente, kopie huurovk
Identificerende gegevens (zoals
naam, geboortedatum, BSN etc.)
en de gegevens die in de
processen van de verschillende
afdelingen voorkomen
Naam, foto, geslacht, datum
verjaardag, locatie en kamer,
doorkiesnummer, e-mailadres,
werktijden, functie, afdeling
NAW, BSN, verschuldigde
kosten, bankafschriften, indien
van toepassing bedrijfsgegevens,
zoals KvK-nr

Invorderingsbedrijf Cannock
Chase
Accountant
Bewindvoerder/Curator
Kredietbank
ISD

Uitvoering overeenkomst (artikel
6 lid 1 sub b AVG)

BW

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

Jeugdhulp

Jubileaoverzichten:
50, 60 en 70 jarige huwelijken en
100 jarigen

Klachtenregeling

Koninklijke Onderscheidingen

Integrale aanpak van de
ondersteuning aan jeugdigen met GRSK
complexe problematiek

Felicitaties van burgemeester
en/of wethouder(s) door middel
van brief, bloemen, persoonlijk
bezoek of het plaatsen van een
houten bank

Registreren en afhandelen
klachten

a. naam, adres, woonplaats en
BSN-nummer van de jeugdige,
wettelijk vertegenwoordiger van
de
jeugdige en/of het gezin;
b. geboortedatum van de
jeugdige;
c. school, opleiding, opvang (of
werk) waar de jeugdige staat
ingeschreven;
d. de gezinsomstandigheden van
de jeugdige voor zover
noodzakelijk voor de
taakuitoefening;
e. de ondersteuningsvraag van
de jeugdige/het gezin;
f. ingangs- en einddatum
beschikking;
g. aanduiding aanbieder
ondersteuning;
h. declaraties;
i. gegevens over de gezondheid
voorzover dat noodzakelijk is

email: fg@kempengemeenten.nl

Extern:
1. Huisartsen en andere
medische specialisten, met
toestemming van betrokkene,
ouders of voogd.
2. Politie, justitie en HALT
3. Jongerenwerkers

artikel 2.1 Jeugdwet

Geautomatiseerd

Betrokkene
Ouders
Veilig Thuis
School

Lokale publiekrechtelijke taak

Geautomatiseerd

BRP

nee

Algemene Wet Bestuursrecht
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid
Klachtenregeling gemeente
1 sub c AVG)
Bergeijk

Geautomatiseerd

Betrokkene
Nationale Ombudsman

nee

Voorstellers
en andere informatiebronnen,
zoals werkgevers, politie en
justitie, BRP, BIG

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Intern

B&W

NAW, geboortedatum, burgerlijke CdK en kabinet van de Koning (bij
Algemeen belang/openbaar
staat, huwelijksdatum, naam
60-jarig en 70- jarige huwelijken)
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
partner, in leven zijn
Bezorger bloemen

B&W

NAW, telefoonnummer, emailadres, inhoudelijke gegevens,
mogelijk ook gegevens over de
gezondheid (afhankelijk van wat
mensen zelf meesturen)
Aard klacht
Voortgangsdata
Besluit: gegrond of ongegrond,
niet in behandeling genomen

Belonen van een persoon met zijn
inzet voor de maatschappij d.m.v.
Burgemeester
het uitreiken van een Koninklijke
Onderscheiding

Decorandus: NAW-gegevens,
BSN, A-nr., foto, geboortedatum,
geboorteplaats, burgerlijke staat,
naam en geboortedatum partner,
verklaring geen bezwaar BIGgeregistreerden,
werkgeversverklaring, gegevens
huidig en historisch werk
Uittreksels uit Justitieregister en
Politieregister
Advies Burgemeester
Status, resultaat procedure
Voorsteller en ondersteunende
relaties: NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mailadres,
relatie t.o.v. de kandidaat,
ondersteuningsbrieven (met
handtekening)

nee

Klachtbehandelaar (mogelijk
extern)
Intern: klachtcoördinator,
beklaagde
Nationale Ombudsman
(incidenteel)

Burgemeester
Kanselarij der Nederlandse
Orden, Provincie
Ministerie (afhankelijk van
activiteiten)
Publicatie Krant (naam,
woonplaats, foto en korte
omschrijving)

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wetgeving op het gebied van de
Orde van de Nederlandse Leeuw
en de Orde van Oranje-Nassau, Geautomatiseerd
Militaire Willems Orde e.a.
onderscheidingen

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

email: fg@kempengemeenten.nl

Landelijk register Kinderopvang

1. Publicatie van
kinderopvangvoorzieningen die
voldoen aan de wettelijke
vereisten
2. Behandelen van aanvragen om B&W
te worden ingeschreven (of
gewijzigd) in het Landelijk
Register Kinderopvang
3. Lichte handhavingstaken

NAW van betrokkenen/aanvrager,
BSN telefoonnummer,
rechtsvorm, KvK-nr, e-mailadres,
website, aantal kindplaatsen
Kopie verklaring omtrent gedrag
van 18+ inwonenden en Kopie
Landelijke Register Kinderopvang Algemeen belang/openbaar
geldig identiteitsbewijs
GGD
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Kwalificatiestukken
bemiddelingsmedew.
Advies GGD
Besluit en motivatie
Naam, telefoonnummer en emailadres contactpersoon

Wet Kinderopvang
Besluit registratie Kinderopvang
Beleidsregels Kinderopvang

Leegstandvergunningen

Het behandelen van aanvragen
om leegstandwetvergunningen

NAW, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer

Intern: financiële administratie

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

NAW, geboortedatum, BSN,
telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer,
Medische-sociale gegevens van
het kind, medische rapporten,
schoolgegevens

Intern: financiële administratie
Vervoerder (NAW,
schoolgegevens)
Verantwoordelijke van leerling
Keuringsartsen
Scholen
Taxibedrijf
Kempengemeenten

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

1: NAW, BSN, telefoonnummer,
geboortedatum, geslacht,
leerlingnummer, nationaliteit,
geboorteplaats,
In- en afschrijving en reden
Schoolverloop, verzuim en
vrijstellingsberoep
School, onderwijssoort en niveau, schoolgewicht
2. NAW, BSN, telefoonnummer
nationaliteit, burgerlijke staat,
gezinssamenstelling

GGD
Politie
Openbaar Ministerie
CJG
SVB
Onafhankelijk psycholoog
(incidenteel)
Onderwijsinstellingen
Andere gemeenten
RMC voor niet leerplichtigen
Jeugdzorginstellingen
Huisartsen
Veilig Thuis
Jongerenwerk, maatschappelijk
werk en andere professionals
binnen de keten

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

B&W

NAW, telefoonnummer, emailadres, doel loterij

Intern financiële administratie

B&W

In principe worden geen
gegevens geregistreerd, soms
naam in Word

N.v.t.

B&W

NAW, telefoonnummer, emailadres, locatie van de melding, Aannemer
aard van de melding, gegevens
Intern
m.b.t. afhandeling

Leerlingenvervoer

Burgemeester

Collectieve of individuele
voorziening voor het vervoer van B&W
leerlingen

Leerplicht en voorkomen voortijdig Uitvoering leerplichtwet en RMCB&W
schoolverlaten
wet

Behandelen aanvragen
loterijvergunning
In behandeling nemen van
Melding ongewenst
meldingen van ongewenst
gedrag/vermoedelijke misstanden gedrag/vermoedelijke
missstanden
Loterijvergunning

Meldingenadministratie openbare
ruimte

Afhandelen van meldingen
openbare ruimte en de
voortgangsbewaking

Geautomatiseerd

Opgave door kinderopvang
bureau's en ouders
GGD
BRP
KvK
Ministerie van Justitie

nee

Leegstandwet

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP

nee

Verordening Leerlingenvervoer
Beleidsregels

Geautomatiseerd

Betrokkene
Scholen

nee

Leerplichtwet en RMC-regeling

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP
Leerplichtambtenaren
DUO
Scholen
CJG
Jeugdzorginstellingen
Melders
Politie

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wet op de Kansspelen
APV

Geautomatiseerd

Betrokkene
Kvk en BRP via Squit

nee

Wettelijke verplichting

Regeling melding ongewenst
gedrag en integriteit

Handmatig

Melders

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Gemeentewet
Milieuwetgeving
APV

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP

nee

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

Omgevingsvergunningen
Milieubeheer 8.40 meldingen
Gebruiksmeldingen
Hogere waardebeschikkingen,
meldingen en/of overige
vergunningen fysieke
leefomgeving

Ontheffing blauwe zone

Het behandelen van aanvragen
van omgevingsvergunningen
(inclusief vooroverleg en
geschilafhandeling), meldingen
en/of overige vergunningen
fysieke leefomgeving

B&W

Bestuurlijke en preventieve
aanpak van de georganiseerde
misdaad

Verlenen van ontheffingen om te
parkeren met parkeerkaart in een B&W
blauwe zone

Ontheffing stookverbod

Behandelen aanvragen ontheffing
B&W
om te mogen stoken

Ontheffingsverklaring
Keersopperdreef

Het behandelen van
ontheffingsaanvragen

B&W

Overzicht BHV-ers

Registratie van BHV-ers t.b.v.
calamiteiten, om bij te houden
wanneer iemand op
cursus/training moet en voor de
betaling van de vergoeding

B&W

Overzicht en publicaties
gemeenteraad

Overzichten uit telefooncentrale

Pacht

Peuterwerk

Planologische procedures

1. Bedrijfsvoering griffie
2. Publicatie op website

Gemeenteraad

Het bijhouden van statistieken
met betrekking tot inkomende en B&W
uitgaande gesprekken
Het beheren van gemeentelijke
gronden en het opstellen en
beheren van
B&W
pachtovereenkomsten die daarop
rusten
Het verstrekken van bijdragen
aan geïndiceerde kinderen

Het voeren van planologische
procedures

B&W

B&W

email: fg@kempengemeenten.nl

Aanvrager/gemachtigde
Bezwaarmaker
Bezwaarschriftencommisie
Rechtbank en Raad van State
Degene die inzage krijgt
Provincie
NAW, geboortedatum, BSN,
Buurgemeenten
telefoonnummer, e-mailadres,
Veiligheidsregio
naam contactpersoon bedrijf, Kvk- ODZOB
nummer
(Derde)-belanghebbenden
Publicatie (alleen adres)
Regionaal Informatie en
Expertisecentrum
Welstandscommissie
Intern: financiële administratie,
toezicht, archief
NAW, kenteken

Intern financiële administratie

Naam contactpersoon, emailadres, telefoonnummer, NAW
vereniging, locatie waar de
Brandweer
ontheffing voor geldt, soort vuur
waarvoor ontheffing wordt
verleend
NAW, telefoonnummer, eAlleen intern
mailadres

Naam, foto, doorkiesnummer,
Intern
geboortedatum, opleidingen in PD Opleidingsinstituut Verrijt
Raadsleden: NAW, foto,
telefoonnummer, e-mailadres,
politieke kleur, fractievoorzitter j/n
Commissielede: NAW, eVia internet openbaar bekend
mailadres, functie
Griffier: naam, foto,
telefoonnummer
Toestelnummer, datum, tijdstip en
duur telefoongesprek,
Alleen intern
abonneenummer (in- en uitgaand)
NAW, geboortedatum, BSN, KvKGrondkamer
gegevens, telefoonnummer, eIntern
mailadres
NAW-gegevens, geboortedatum,
nationaliteit, telefoonnummer, eKinderopvangorganisatie
mailadres, opleidinggegevens,
Zuidzorg
geslacht, doelen kind

Betrokkene
BRP
Kadaster
KvK
Melders
Veiligheidsregio (VRBZO)
nee
Omgevingsdienst ZuidoostBrabant
Omgevingsdienst Brabant-Noord
RIEC
Bureau Bibob

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

WABO
Wet milieubeheer
Wro
Wet geluidhinder, APV, lokale
verordeningen, Bouwbesluit
Woningwet
Monumentenwet en andere weten regelgeving die van
toepassing is

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

WVW, WVR, RVV, Beleidsregels
Geautomatiseerd
blauwe zone

Betrokkene
BRP (via Squit)

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wet Milieubeheer
APV

Betrokkene
BRP en KvK (via Squit)

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Lokale publiekrechtelijke taak
Beleidsregel ontheffingsverklaring Geautomatiseerd
Keersopperdreef

Betrokkene

nee

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid Arbeidsomstandighedenwet, art 3,
Geautomatiseerd
1 sub c AVG)
lid 1,e en 15

Betrokkene

nee

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid Gemeentewet
1 sub c AVG)
WOB

Geautomatiseerd

Betrokkenen

ja

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Telefooncentrale

nee

Betrokkene

nee

Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

Uitvoering overeenkomst (artikel
6 lid 1 sub b AVG)

BW

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wet Kinderopvang
Participatiewet

Geautomatiseerd

Betrokkene
Zuidzorg

nee

Artikel 3.1 Wet ruimtelijke
ordening
Provinciale verordening

Geautomatiseerd

Betrokkenen
Voorliggende processen

nee

1. Aanvragers: NAW-gegevens, eAdviesinstanties zoals
mailadres, telefoonnummer,
Waterschap, Provincie, Gasunie
handtekening
Rechtbank
2. (Derde)-belanghebbenden:
Algemeen belang/openbaar
Raad van State
NAW-gegevens, e-mailadres,
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Intern financiële administratie,
telefoonnummer
Iedereen die kennis neemt van de
3. Externe adviespartijen: naam
openbare stukken (alleen NAW)
contactpersoon, adres bedrijf

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

Planschade/Nadeelcompensatie

Behandelen aanvragen
tegemoetkoming in
planschade/nadeelcompensatie

Preventief bestuursdwang
huisuitzettingen

Het toepassen van preventief
bestuursdwang om te voorkomen
B&W
dat huisraad op straat wordt
geplaatst

Publicatie bekendmakingen GVOP Publicatie van besluiten en
en CVDR
kennisgevingen

B&W

1. Aanvragers: NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer,
Rechtbank
bankrekeningnummer,
Raad van State
handtekening
Bezwaarschriftencommissie
2. (Derde)-belanghebbenden:
Intern financiële administratie
NAW-gegevens, e-mailadres,
Adviserend bureau
planschadeverhaalovereenkomst
(derde)-belanghebbenden
3. Externe adviespartijen: naam
contactpersoon, adres bedrijf

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

NAW, geboortedatum

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

B&W

Afhankelijk van bekendmaking:
naam, NAW, geboortedatum

Publiceren van de agenda
(waaronder ingekomen stukken)
aan de gemeenteraad en de
commissies

Gemeenteraad

Persoonsgegevens die door
betrokkene zijn aangedragen in
de ingekomen stukken

Openbaar maken nevenfuncties
Publicatie nevenfuncties raads- en
zittende raads- en
commissie leden
commissieleden

Gemeenteraad

Naam, functie, politieke partij,
nevenfunctie

Publicatie ingekomen stukken
gemeenteraad

Register huwelijksdossiers

Verzamelen van gegevens i.v.m.
melding voorgenomen huwelijk & B&W
partnerschap

Register stembureauleden

Organiseren bemensing van de
stembureaus

Registers Burgerlijke stand

Registers van de burgerlijke stand B&W

Registratie agressiemeldingen en Registratie en behandeling van
onveilige situaties
agressie

Registratie naturalisatie- en
optieverzoeken

Adviseren van Minister van
Veiligheid en Justitie i.v.m.
naturalisatie c.a.
Adviseren van de Burgemeester
i.v.m. optie

B&W

B&W

B&W

email: fg@kempengemeenten.nl

Intern
Iedereen die kennis neemt van de
openbare stukken
www.overheid.nl
Gemeentekrant
Gemeenteraadsleden ontvangen
de brieven (met inhoud) achter de
inlog en het overzicht van de
brieven is openbaar (naam
afzender)
Via internet openbaar bekend

NAW gegevens, kopie-id van
aanstaande partners en getuigen,
BSN, geboortedatum en -plaats,
BABS
nationaliteit, telefoonnummer, eBode (namen en tijdstip huwelijk)
mailadres, huwelijksgegevens,
oudergegevens, gegevens evt. expartners, naam trouwambtenaar
NAW, BSN, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres,
Stembureaus (alleen namen)
functie (lid of voorzitter)
Naam, datum rechtsfeit,
aktenummer, rechtsfeit,
Intern
klapperdatum, oudergegevens,
Centrale Bewaarplaats Almelo
gegevens getuigen, gegevens
vorige huwelijken
Naam, functie, afdeling, datum
incident, locatie en
situatiegegevens
NAW agressor indien bekend
Intern personeelszaken
Naam afhandelaar
Naam getuige
Maatregel en actie
NAW-gegevens,
geboortegegevens, BSN-nr,
nationaliteit, gegevens ouders,
burgelijke staat, dossiernummer,
datum indiening verzoek,
paspoortgegevens,
verblijfsgegevens,
naturalisatiegegevens, kopieën
paspoorten/geboorteakte/verblijfs
vergunningen/huwelijksakte,
inburgeringsdiploma en overige
gegevens afhankelijk van situatie

Behandelend ambtenaar
IND
Voor opties: korpschef en
Justitiële Documentatiedienst
(JDD)

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke
ordening
H6 Besluit ruimtelijke ordening
Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in
planschade gemeente Bergeijk

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Algemene wet bestuursrecht
Gemeentewet

Geautomatiseerd

Gerechtsdeurwaarders

nee

WOB
Gemeentewet

Geautomatiseerd

Betrokkene

ja

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid Gemeentewet
1 sub c AVG)
Wob

Geautomatiseerd

Betrokkenen

ja

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid Gemeentewet
1 sub c AVG)
WOB

Geautomatiseerd

Betrokkenen

ja

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid BW
1 sub c AVG)
Besluit Burgerlijke Stand (BBS)

Geautomatiseerd

Betrokkene
GBA-V
BRP

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP
GBA-V

nee

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid
BW
1 sub c AVG)

Handmatig

BRP
Burgerlijke stand

nee

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid
Arbo-wetgeving
1 sub c AVG)

Geautomatiseerd

Medewerker

nee

Geautomatiseerd

Betrokkene
JDD
Korpschef
IND
BRP

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Kieswet

Rijkswet op het Nederlandschap

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut
-BSN
-BRP gegevens (naam, adres,
postcode, woonplaats)
-Telefoonnummer
-E-mail adres
-Geboortedatum
-Opleiding
-Gegevens ouder/verzorger
-Werksituatie/ Gegevens over
iemands financiële situatie
-Woonsituatie
-Hulpverlening
-Informatie of er eventuele
lopende hulpverleningstrajecten
zijn
(werknemers)Vaardigheden
zoals:
sociale en communicatieve
vaardigheden, stage/bijbaan en
branchegerichte certificaten,
wel/geen rijbewijs, taal- en
rekenvaardigheid en sociaalemotioneel functioneren
-Begeleidingsbehoefte zoals
absentie, noodzakelijke
technische-/organisatorische
aanpassingen, belemmerende en
bevorderende factoren.
-Medische omstandigheden waar
NAW, telefoonnummer, emailadres

email: fg@kempengemeenten.nl

GRSK/Maatschappelijke
Dienstverlening
Leerplichtambtenaar

De grondslag voor de hiervoor
beschreven verwerking wordt
gevormd door de op 1 januari
- het nakomen van de wettelijke 2019 in werking getreden
verplichting (waaraan de
wijziging van de Wet educatie en
verwerkingsverantwoordelijke is beroepsonderwijs inzake
onderworpen);
regionale samenwerking voortijdig
- de goede vervulling van een
schoolverlaten en jongeren in een
publiekrechtelijke taak (door het kwetsbare positie. Door de
desbetreffende bestuursorgaan
inwerkingtreding is het volgen van
dan wel het bestuursorgaan
de hiervoor omschreven jongeren
waaraan de gegevens worden
door gemeenten een wettelijke
verstrekt).
taak geworden. (Artikel. 8.3.2 Wet
Gegevensverwerking is ook
educatie en beroepsonderwijs en Handmatig
gerechtvaardigd als deze
Artikel 6, lid 1, sub c AVG).
noodzakelijk is ter bestrijding van De uitvoering van deze wettelijke
een ernstig gevaar voor de
taak omvat de brede functie van
gezondheid van de betrokkene.
volgen of monitoren conform
Deze verwerkingsgrond ‘vitaal
beleidskader 2017-2020: in beeld
belang’ moet wel strikt worden
krijgen, hebben en houden van
geïnterpreteerd. Er moet een
leerlingen; monitoren of leerlingen
dringende noodzaak zijn om de
in het juiste traject zitten en ook
gegevens van de betrokkene te
daadwerkelijk het ‘einddoel’
verwerken.
bereiken. Het beleidskader is
afgestemd met alle gemeenten in
Zuidoost-Brabant en vastgesteld
door het college van Bergeijk.

Melder

Nee

Intern gebruik

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Naam, fractie, rol en
beeldmateriaal

Een ieder die kennis neemt van
het beeldmateriaal (via website
openbaar bekend)

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid Gemeentewet
1 sub c AVG)
WOB

Geautomatiseerd

Opname
Betrokkene

ja

Afgifte reisdocumenten
(inclusief RAAS/fraudebestrijding)
Reisdocumenten voor ingezetenen
Burgemeester
(ook voor vreemdelingen en
vluchtelingen)

NAW, geboortedatum en –plaats,
BSN
Biometrie: gelaatscan,
vingerafdruk
Pasfoto en lengte, handtekening
Geslachtsaanduiding,
geslachtsnaam echtgenoot
Nationaliteit, verblijfsstatus,
Documentnummer
Autoriteit afgifte, inhouding,
vermissing, van rechtswege
vervallen,
toestemmingsformulieren
ouders/curator

Morpho
Andere gemeenten i.v.m.
vermissing
RvIG
IND
Geautoriseerde afnemers BRP

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Paspoortwet
PUN 2001

Geautomatiseerd

BRP
Betrokkene
Register Paspoortsignaleringen

nee

Reisdocumenten voor nietingezetenen

NAW, geboortedatum en –plaats,
BSN
Biometrie: gelaatscan,
vingerafdruk
Pasfoto en lengte, handtekening
Geslachtsaanduiding,
geslachtsnaam echtgenoot
Nationaliteit, verblijfsstatus,
Documentnummer
toestemmingsformulieren
ouders/curator

Morpho
Andere gemeenten i.v.m.
vermissing
RvIG
Ministerie van Buitenlandse
Zaken Geautoriseerde afnemers
BRP

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Paspoortwet
PUN 2001
Paspoort Uitvoeringsregeling
Buitenland

Registratie van Jongeren in een
kwetsbare positie (JIKP)

Registratie verzoeken om
bodeminformatie
Registratie video- en
geluidsbeelden openbare
bijeenkomsten met de
gemeenteraad en de
commissievergaderingen

De RMC functie verplicht
gemeenten tot het scheppen van
voorwaarden voor jongeren van
12 tot 23 jaar die zijn uitgevallen
of dreigen uit te vallen (niet op
GRSK
school en geen startkwalificatie)
om de voor hen hoogst haalbare
en meest passende onderwijsen/of arbeidsmarktpositie te
bereiken.

Registratie verzoeken
bodeminformatie

B&W

Openbare verslaglegging van
openbare bijeenkomsten van de
gemeenteraad en de
commissievergaderingen

Gemeenteraad

Afgifte reisdocumenten voor nietBurgemeester
ingezetenen

WOB

Geautomatiseerd

GBA-V
Betrokkene
Register Paspoortsignaleringen

nee

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut
RES Workspace Manager

Ter beschikking stellen
applicaties

B&W

Reserveringen vergaderruimtes

Het reserveren van
vergaderruimtes

B&W

Schadeverhaal

Selecties BRP

SIM-kaartenbestand
Sjabloonbeheer brieven

Standplaatsvergunningen

Subsidie duurzame energie

Subsidies ca.

Verhalen van schade die
aangebracht is aan gemeentelijke
eigendommen
Selecties uit de BRP t.b.v.
enquetes, onderzoek en
aanschrijven inwoners
Communicatie mogelijk maken
door middel van mobiele telefonie
Registratie van simkaarthouders
Pre-fill van gegevens voor
brieven en (interne) documenten
Behandelen aanvragen voor
standplaatsvergunningen in het
kader van de uitvoering van het
standplaatsenbeleid
Het behandelen van
subsidieaanvragen m.b.t.
duurzame energie

B&W

B&W

Persoonsgegevens staan niet in
RES
Naam, e-mailadres, locatie en
tijdstip vergadering, omschrijving
vergadering
NAW, e-mailadres,
telefoonnummer, inhoudelijke
zaakgegevens
NAW, geslacht, leeftijd, andere
gegevens afhankelijk van wat
wordt gevraagd

email: fg@kempengemeenten.nl
Intern gebruik

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Active Directory

nee

Iedereen die toegang heeft tot
intranet

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Intermediair IAK

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
BW, boek 6
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkenen
Melder
Interne afdelingen

nee

Andere afdeling

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Geautomatiseerd

BRP

nee

Alleen intern

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer en beveiliging
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Gemeente Bergeijk

nee

Betreffende wetten

B&W

Naam, telefoonnummer(s),
verbruiksgegevens

B&W

Naam, handtekening, voorletters,
Alleen voor intern beheer
geslacht, functie

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

B&W

NAW, telefoonnummer, emailadres, KVK-nr,
bedrijfsgegevens

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Standplaatsenbeleid

Geautomatiseerd

Betrokkene
KvK

nee

B&W

NAW, kopie identiteitsbewijs incl.
BSN, offerte, factuur,
Alleen intern
betalingsbewijs/bankafschrift

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Subsidieverordening duurzame
energie voor particulieren

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Algemene Subsidie Verordening
en beleidsregels
Welzijnsuitvoeringsregeling
Awb

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Subsidieverordening
gemeentelijke monumenten

Geautomatiseerd

Betrokkene
Kadaster
KvK

nee

Geautomatiseerd

Ministerie van Justitie (DPAN)
BRP
Politie
Interne afdelingen
ISD De Kempen
Woningcorporaties
CJG De Kempen
Maatschappelijk werk en andere
betrokken professionals
Veilig Thuis
Veiligheidshuis

nee

Behandelen van verzoeken om
subsidie ca. zoals te vinden in de B&W
Algemene Subsidie Verordening

Intern financiële administratie

Rechtspersoon: NAW
rechtspersoon, telefoonnummer,
e-mailadres en NAW
contactpersoon,
bankrekeningnummer, KvK-nr.,
naam, e-mailadres en
telefoonnummer penningmeester,
datum oprichting
Intern: behandelend ambtenaar,
bestuurder of college die
Natuurlijk persoon: NAW,
aanvraag beoordeelt (indien van
telefoonnummer, e-mailadres,
toepassing), financiële
bankrekeningnummer, eventueel administratie
naam, e-mailadres en
telefoonnummer penningmeester,
website
Ledenlijst: NAW, geb.datum,
tel.nr, bondsnummer,
geslachtsaanduiding.

Subsidies gemeentelijke
monumenten

Terugkeerbegeleiding exgedetineerden

Het verstrekken van subsidie ten
behoeve van gemeentelijke
B&W
monumenten

Ondersteunen van exgedetineerden bij terugkeer naar
arbeid en maatschappij

Burgemeester

NAW, bankrekeningnummer,
telefoonnummer, e-mailadres

Alleen intern

NAW-gegevens, BSN-nr,
telefoonnummer
Schulden en huisvesting,
inkomensgegevens
Overige gegevens relevant voor
de nazorg, reclassering

Veiligheidshuis
Interne afdelingen
Politie
Woningcorporaties
ISD De Kempen
Veilig Thuis
CJG De Kempen
Maatschappelijk werk en andere
betrokken professionals

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Besluit Justitiële Gegevens

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

Tijdelijk huisverbod

Uithuisplaatsing bij huiselijk
geweld en monitoring en
informatieuitwisseling opgelegde
huisverboden

Burgemeester

Tijdregistratie

Registreren van tijd en
aanwezigheid medewerkers

B&W

Toegang gebouw

Toegang tot het gebouw via
druppel

B&W

Pleger: NAW, BSN,
geboortedatum, geslacht,
telefoonnummer
Zaakinhoudelijke gegevens,
bestuurlijke rapportage politie
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens over onrechtmatig of
hinderlijk gedrag
Achterblijvers: NAW,
geboortedatum, geslacht,
telefoonnummer, kindgegevens
indien van toepassing
Naam, foto, e-mailadres,
telefoonnummer, datum in- en
uitdienst, afdeling, rooster,
werktijden, verlof en ziekte, tijd
voor tijd, aanwezigheid gebouw
en tijd
Naam, organisatie-eenheid,
autorisaties toegang, code
Datum en tijd binnenkomst

email: fg@kempengemeenten.nl

Veilig thuis
Politie
MPC (Multiprobleemoverleg)
Officier van Justitie

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Geautomatiseerd

Politie
Justitie
Veilig Thuis
GGZE

nee

Intern beheer

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Alleen intern (P&O en IF)

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer en beveiliging
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

Medewerkers
P&O

nee

Wet tijdelijk huisverbod

Bezoekers: op papier: naam,
organisatie, datum

TopdeskRegistratie
(systeem)storingen, ed.

Uitvoering afvalbeleid

Uitvoering Participatiewet, BBZ,
IOAW, IOAZ, WMO &
Schuldhulpverlening

Registratie van
(systeem)storingen, problemen
hard-/sofware, aanvragen
autorisaties door servicedesk,
wijzigingsbeheer,
configuratiebeheer
Het uitvoeren van het
gemeentelijk afvalbeleid
(DIFTAR): milieupassen en
containers

Uitvoering van de wetgeving,
inclusief fraudebestrijding en
bezwaar en beroep

B&W

Naam, telefoonnummer, emailadres, vestiging, afdeling,
kamer, inlognaam, autorisaties

Intern beheer

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Geautomatiseerd

P&O gemeente Bergeijk
Afdelingshoofden gemeente
Bergeijk

nee

B&W

Adres

Alleen intern: afdeling belastingen

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

GRSK

NAW, BSN, gezinssituatie,
uitkeringsgegevens (ontvangen /
hoogte), gegevens uit
participatiedossier,
verhaalgegevens (bijv. expartner), bankrekeningnummer,
naam beslaglegger / aanbieder,
gegevens over de gezondheid
(beperkt tot wat noodzakelijk is)

Belastingdienst
CAK
Woningcorporatie
CBS
Inlichtingenbureau
UWV
Accountant
Zorgaanbieders en andere
gecontracteerde leveranciers
Zorgverzekeraars

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Verordening afvalstoffen

Algemene wet bestuursrecht
Wmo2015
Participatiewet, IOAW, IOAZ,
Bbz, e.a. Sociale
zekerheidswetgeving
Wet Schuldhulpverlening

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

Uitvoering Wet verplichte
Administratieve afhandeling van
geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte zorg in de ggz in het
Wvggz)
kader van de Wet Wvggz

Uitwisseling gegevens RIEC

Vergunningen kabels en leidingen
Verhuur, erfpacht en
ingebruikgeving van grond

Bestuurlijke
en geïntegreerde aanpak
georganiseerde criminaliteit,
bestrijding
handhavingsknelpunten
en bevordering
integriteitsbeoordelingen

College van B&W

Burgemeester

Behandelen aanvragen
B&W
vergunningen kabels en leidingen
Het beheren van gemeentelijke
gronden en het opstellen en
B&W
beheren van overeenkomsten die
daarop rusten

Verklaringen omtrent gedrag

Het behandelen van aanvragen
voor een verklaring omtrent het
gedrag

Verkoop kavels en verkoop en
ingebruikgeving restgroen

Het aangaan van
overeenkomsten voor de verkoop
B&W
van kavels en voor de verkoop en
ingebruikgeving van restgroen

Afhandelen aangiften van
Verloren en gevonden voorwerpen gevonden en verloren
voorwerpen

Burgemeester

B&W

NAW, email, telefoonnummer,
medische gegevens - Medische
gegevens (o.a. psychische
stoornis of vermoeden daarvan)
- Politiegegevens
- Justitiële en strafvorderlijke
gegevens
- Historie verplichte zorg

email: fg@kempengemeenten.nl
Wet Zorg en Dwang (Wzd)
Wet Forensiche zorg (WFZ)
Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Jeugdwet
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo 2015)
Sociaal domein wetgeving
(Jeugdwet, Wmo, participatiewet,
wet schuldhulpverlening)
Gemeentewet
Basisregistratie Personen (Wet
Geautomatiseerd
BRP)
Wet Algemene Bepalingen
Burgerservicenummer (WABB)
en Wet Burgerservicenummer in
de Zorg (Wbsn-z)
Archiefwet en Burgerlijk Wetboek
Wet geneeskundige
behandelovereenkomst (WGBO)
Wet BIG
Wet Politiegegevens en Wet
Justitiële en Strafvorderlijke
Gegevens (WJSG)

GGZ
Politie
Openbaar Ministerie

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Partners convenant RIEC

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Convenant RIEC
Wet politiegegevens
Wet Bibob

Intern adviseurs/specialisten en
financiële administratie

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Alleen intern

Psychiater
Officier van Justitie

nee

Geautomatiseerd

Convenantspartners

nee

Verordening kabels en leidingen
Handboek kabels en leidingen

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Uitvoering overeenkomst (artikel
6 lid 1 sub b AVG)

BW

Geautomatiseerd

Betrokkene
nee
KvK (bij huur en ingebruikgeving)

NAW, BSN, geboortedatum en
–plaats, nationaliteit, doel
COVOG
waarvoor aangevraagd, gegevens
Ministerie van Veiligheid en
werkgever, functieaspecten,
Justitie
telefoonnummer, e-mailadres,
handtekening, screeningsprofiel

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens
Geautomatiseerd
Besluit justitiële en strafvorderlijke
gegevens

Betrokkene
Organisatie of instelling die de
VOG verlangt
BRP

nee

NAW, geboortedatum en -plaats,
Intern gebruik
telefoonnummer, e-mailadres

Uitvoering overeenkomst (artikel
6 lid 1 sub b AVG)

BW

Geautomatiseerd

Betrokkene
Kadaster
KvK

nee

NAW-gegevens, telefoonnummer,
e-mailadres
Datum, plaats en adres, categorie
Intern
en waarde gevonden voorwerp,
Rechtmatige eigenaar (met
wie bewaart het voorwerp,
toestemming)
gegevens bewaarder,
afhandeling, behandelaar,
bijzonderheden

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

BW

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

NAW, BSN, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en plaats, uitkeringsgegevens,
inkomensgegevens,
vermogensgegevens,
belastinggegevens,
vergunninggegevens,
strafrechtelijke gegevens,
handelen in afwijking van wet of
vergunning
NAW, telefoonnummer, emailadres, zaakgegevens, KvKnr.,
NAW, geboortedatum, KvKgegevens, telefoonnummer, emailadres

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

email: fg@kempengemeenten.nl

Verwerking van
rijbewijsaanvragen, inhoudingen
en vermissingen

Verwerking van
rijbewijsaanvragen, inhoudingen
en vermissingen (inclusief
fraudebestrijding)

Burgemeester

Verzendlijst persberichten en
telefoonlijst media

Verzenden van persberichten
naar lokale, regionale en
landelijke media en het
onderhouden van contacten met
media

NAW, BSN, handtekening,
pasfoto, geboortedatum en plaats, nationaliteit,
rijbewijsgegevens, rijontzegging,
medische
beperkingen,verblijfstatus,
eventueel oude rijbewijs

B&W

Naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam

Alleen afdeling communicatie

Gerechtvaardigd belang (artikel 6
Intern beheer
lid 1 sub f AVG)

Voortgangsregistratie beroep en
hoger beroep

Voortgangsmonitoring en
registratie beroepsprocedures

B&W

NAW, naam behandelend
ambtenaar, voortgangsdata,
besluit: gegrond of ongegrond,
niet in behandeling genomen

Raadsleden

Waardebepaling en
gegevensbeheer

Waardering Onroerende Zaken

B&W

NAW, BSN, A-nr., geslacht,
geboortedatum,
bankrekeningnummer, burgerlijke
staat,
correspondentieadres (postbus
e.d.), RSIN nr., gegevens KvK,
WOZ waarde
Gegevens over het object van
belasting

Geautomatiseerd

Betrokkene
BRP
RDW
CBR

nee

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Afhankelijk van grondslag proces Afhankelijk van grondslag proces
Geautomatiseerd
waartegen beroep of bezwaar
waartegen beroep of bezwaar
wordt ingediend
wordt ingediend

Betrokkene
Voorliggende processen

nee

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

RDW

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Vertegenwoordiger
belastingplichtige
Afnemers Landelijke voorziening
WOZ, zoals Belastingdienst,
Waterschappen en CBS
Taxatiebureau
Burgers taxatieverslagen
mijnoverheid.nl

Wegenverkeerswet
Wegenverkeersreglement

Wet WOZ

Geautomatiseerd

Kadaster
BRP
NHR

nee

Alleen intern
Rechtbank
Bezwaarschriftencommissie

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid
Wbp/AVG
1 sub c AVG)

Geautomatiseerd

Betrokkene
Voorliggende processen en
systemen

nee

Alleen intern en communicatie

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Diverse wetgeving
publiekrechtelijke taken

Geautomatiseerd

Betrokkenen

ja

Alleen intern: de behandelend
medewerkers

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Uitvoering publiekrechtelijke
taken

Geautomatiseerd

Betrokkene
Makelaarsuite

nee

Partner: naam, BSN,
geboortedatum

Wbp/AVG

Registratie en afhandeling van
verzoeken op grond van de
Wbp/AVG

B&W

Webcare

Beantwoorden van vragen van
burgers of reageren op
opmerkingen van burgers

B&W

Website gemeente
Dienstverleningskanaal (eformulieren)

Het verlenen van diensten via de
B&W
gemeentelijke website

NAW, e-mailadres,
telefoonnummer, alle
persoonsgegevens die worden
opgevraagd
Social media contactgegevens en
overige door betrokkene
aangeleverde informatie
NAW, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres,
situatieschets, evt. inhoudelijke
zaakgegevens, evt.
bedrijfsgegevens

Gemeente Bergeijk
Functionaris Gegevensbescherming: Cheveney Jut

email: fg@kempengemeenten.nl

Bestuurders: Naam, foto, functie,
portefeuille, politieke partij,
nevenfuncties, telefoonnnummer
Raads- en commissieleden:
NAW, foto, functie, rol, politieke
groepering, nevenfuncties, emailadres, (mobiel)
telefoonnummer

Website gemeente Bergeijk

Publiceren van informatie over de
B&W
gemeente gericht op de vraag
Gemeenteraad
van de burger

Griffier: Naam, foto, intern
telefoonnummer, e-mailadres
Managementteam: Naam, foto, emailadres, (mobiel)
telefoonnummer, functie, taken

Een ieder die de website van de
gemeente raadpleegt

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

WOB

Geautomatiseerd

Betrokkenen
Griffer
P&O

ja

Alleen intern personeelszaken

Uitvoering overeenkomst (artikel
6 lid 1 sub b AVG)

BW

Geautomatiseerd

Betrokkene

nee

Alleen intern
Rechtbank
Bezwaarschriftencommissie

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid Wet hergebruik
1 sub c AVG)
overheidsinformatie

Geautomatiseerd

Algemeen belang/openbaar
gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Geautomatiseerd

Bedrijfscontactfunctionaris:
Naam, telefoonnummer, emailadres

Werving en selectie

Werving en selectie van
medewerkers

Registratie en afhandeling
Wet hergebruik overheidsinformatieverzoeken op grond van Wet
hergebruik overheidsinformatie

B&W

B&W

Wet inburgering

Uitvoering Wet inburgering,
inclusief handhaving

WOB-verzoeken

Registratie en afhandeling van
WOB-verzoeken

B&W

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant
Zuidoost

Uitwisselen van informatie met
externe partijen i.h.k.v. veiligheid

B&W

GRSK

Andere medewerkers: Naam,
functie/werkveld,
telefoonnummer, e-mailadres,
foto (alleen sportcoaches)
NAW, e-mailadres,
telefoonnummer,
persoonsgegevens op cv
NAW, emailadres,
telefoonnummer,
persoonsgegevens in verzoek

NAW, BSN, opleidingsgegevens,
CBS
land van herkomst
NAW, e-mailadres,
telefoonnummer,
persoonsgegevens in WOBverzoek
NAW, geboortegegevens,
geslacht, overlijdingsgegevens,
opleidinggegevens, BSN,
medische gegevens,
strafrechtelijke gegeven

Alleen intern
Betrokkene
Rechtbank
Bezwaarschriftencommissie

Wet inburgering

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid
WOB
1 sub c AVG)

Ketenpartners op het gebied van Algemeen belang/Openbaar
zorg en veiligheid
gezag/Publiekrechtelijke taak

Convenant

Betrokkene
Voorliggende processen en
systemen
Betrokkene
BRP
DUO

nee

nee

Geautomatiseerd

Betrokkene
Voorliggende processen en
systemen

nee

Handmatig

BRP
Zorg-en veiligheidshuis

nee

