Register gegevensverwerkingen Midden-Groningen (openbare versie)

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag Uitleg

Sociale teams

College van B&W

Wettelijke verplichting

Hulp bieden aan
inwoners en indien
noodzakelijk toeleiden
naar gedwongen
interventies

jeugdwet, wmo,
participatiewet

Categorieën van
Persoonsgegevens
NAW, geslacht,
geboortedatum, emailadres, tel.nr.,
naam/tel.nr./e-mail
casebehandelaar en/of
hulpverlener

Bijzondere
persoonsgegevens
BSN, gezinssamenstelling,
hulpvraag en beschrijving
van de situatie en indien
van toepassing: signalen
van derden die
betrekking hebben op de
situatie van de inwoner,
inhoud hulpaanbod,
gegevens betreffende de
gezondheid,
strafrechtelijke gegevens

Categorieën van
Ontvangers
Gecontracteerde
zorgaanbieders em
onderzoeksinstellingen,
huisartsen

Bewaartermijn

NAW, e-mail, tel.nr.,
gegevens betreffende
familierelatie,

geen

Gecontracteerde
zorgaanbieders em
onderzoeksinstellingen,
huisartsen

Bewaartermijn dossiers
(nader bepalen)

Naam, tel.nr., emailadres, rol in het
systeem van het gezin
(bijv. buurman of oom)

geen

Gecontracteerde
zorgaanbieders em
onderzoeksinstellingen,
huisartsen

Bewaartermijn dossiers
(nader bepalen)

Bewaartermijn dossiers
(nader bepalen)

Naam, tel.nr., egeen
mailadres, organisatie en
rol of functie.

Jeugdhulp

College van B&W

Hulp bieden aan
Wettelijke verplichting
kinderen/jongeren en
hun ouders bij opgroei en
opvoedproblemen bij
vrijwillige hulpvraag en
indien noodzakelijk
toeleiden naar
gedwongen interventies

jeugdwet

NAW, geslacht,
geboortedatum, emailadres, tel.nr.,
naam/tel.nr./e-mail
casebehandelaar en/of
hulpverlener

BSN, gezagsrelaties,
gezinssamenstelling,
hulpvraag en beschrijving
van de situatie, signalen
van derden die
betrekking hebben op de
situatie van de jeugdige
en het gezin, inhoud
hulpaanbod, gegevens
betreffende de
gezondheid,
strafrechtelijke gegevens

Sociaal team

Gecontracteerde
Bewaartermijn dossiers
professionals in de
Jeugd 15 jaar of langer
jeugdhulp /
indien noodzakelijk
gecertificeerde personen
en instellingen
jeugdhulpRaad voor de
kinderbeschermingAnder
e zorginstellingen die een
rol spelen bij het
oplossen van het
gezinsprobleemVeilig
thuisSVBHuisarts

Register gegevensverwerkingen Midden-Groningen (openbare versie)

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag Uitleg

Categorieën van
Persoonsgegevens
NAW, geslacht, e-mail,
tel.nr., gegevens
betreffende de burgelijke
staat/partnerschap,
gezinssituatie,
gezagsverhouding jegens
jeugdige,

Bijzondere
persoonsgegevens
BSN, gegevens
betreffende de
gezondheid,
strafrechtelijke gegevens

Categorieën van
Ontvangers
Gecontracteerde
professionals in de
jeugdhulp /
gecertificeerde personen
en instellingen
jeugdhulpRaad voor de
kinderbeschermingAnder
e zorginstellingen die een
rol spelen bij het
oplossen van het
gezinsprobleemVeilig
thuisSVBHuisarts

Bewaartermijn

Gecontracteerde
professionals in de
jeugdhulp /
gecertificeerde personen
en instellingen
jeugdhulpRaad voor de
kinderbeschermingAnder
e zorginstellingen die een

Bewaartermijn dossiers
Jeugd 15 jaar of langer
indien noodzakelijk

BSN, gezagsrelaties,
gezinssamenstelling,
gezinssituatie

Justitie, politie

Bewaartermijn dossiers
Jeugd en WMO 15 jaar
of langer indien
noodzakelijk

BSN
Medische gegevens,
Financiële gegevens

Dienstverleners (WMO
instelling),
Procesondersteuners

Bewaartermijn
dossiersWMO 15 jaar of
langer indien
noodzakelijk (nader
bepalen)

Naam, tel.nr., emailadres, rol in het
systeem van het gezin
(bijv. buurman of oom)

Naam, tel.nr., emailadres, organisatie en
rol of functie.

CORV-meldingen

College van B&W

maatwerk voorziening College van B&W
vanuit de Wmo

Berichtenuitwisseling met Wettelijke verplichting
justitie en politie
(Ontvangen notificaties
en zorgsignalen en
aanleveren verzoeken tot
onderzoek, vto's)

jeugdwet

Ondersteuning bij
hulpvraag Wmovoorzieningen

WMO

Wettelijke verplichting

NAW, geslacht,
geboortedatum, emailadres, tel.nr., en van
verzoeker: naam, tel.nr.,
e-mailadres en gegevens
betreffende
(familie)relatie
NAW
Persoonlijke
omstandigheden

Sociaal team

Bewaartermijn dossiers
Jeugd 15 jaar of langer
indien noodzakelijk

Bewaartermijn dossiers
Jeugd 15 jaar of langer
indien noodzakelijk
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Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Beheren van
College van B&W
voorzieningsverstrekkin
gen

Leerlingenvervoer

College van B&W

WMO

College van B&W

het beheren van het
verstrekken van
voorzieningen Jeugd

Rechtmatige grondslag Uitleg
Wettelijke verplichting

het beheren en
Wettelijke verplichting
verstrekken van
collectieve of individuele
voorzieingfen voor het
het beheren van het
Wettelijke verplichting
verstrekken van Wmo
voorzieningen

Categorieën van
Bijzondere
Categorieën van
Persoonsgegevens
persoonsgegevens
Ontvangers
NAW gegevens,
BSNMedisch sociale gegevens;
jeugdzorg
gezag leveranciers;
geboortedatum & plaats,
Sociale
doorverwijzing,
Verezekeringsbank
zorgmelding

Bewaartermijn

Verordening
leerlingenvervoer

NAW, contactgegevens,
banknr.

Max 2 jaar conform
vrijstellingsbesluit

verordening WMO

NAW
BSN
Medische gegevens
Plan (met daarin
persoonlijke
omstandigheden)
Medische gegevens
Financiële gegevens
NAW, medische gegevens pasfoto's
mbt de beperkingen,

verordening Jeugd

Gehandicaptenparkeer College van B&W
kaarten

het beheren van het
Wettelijke verplichting
verstrekken van
gehandicaptenparkeerka
arten

Artikelen 49 en 53 van
het Besluit
administratieve
bepalingen inzake
wegverkeer

College van B&W

het beheren van
Wettelijke verplichting
landelijke registratie
kinderopvang, voorzover
het Midden-Groningen
betreft

Wet kinderopvang,
Besluit landelijk register
kinderopvang

Registratie
kinderopvang

Medisch-sociale gegevens vervoerder,
verantwoordelijke van
leerling

NAW

Zorgverleners WMO
zie DIV lijst.
voorzieningen; CBS; CAK; Bewaartermijn WMO
SVB; Inlichtingenbureau 10 jaar

zie DIV lijst.
Aanvrager van de
gehandicaptenparkeerka
art; RDW

Landelijke voorziening
(Landelijk Register
Kinderopvang

sociale uitvoering backoffice

Zie DIV-lijst

7 jaar
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Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag Uitleg

Informatie en advies

College van B&W

Het geven van informatie en advies over het
zelfstandig bereiken van duurzaam financieel
evenwicht zonder beroep te doen op
herfinanciering, schuldregeling of stabilisatie.
Onder informatie en advies wordt ook
verstaan het doorverwijzen naar derden.

Stabilisatie

College van B&W

Het in evenwicht brengen en houden van
Toestemming betrokkeneTevens is de wettelijke
inkomsten en uitgaven van de klant. Hierbij is
verplichting van
het van belang dat de inkomsten worden
toepassing, via de WGS.
gemaximaliseerd, de uitgaven tot een
minimum worden beperkt, er geen crisis is en
de beslagvrije voet wordt gegarandeerd.
Tevens is een doel van stabilisatie om rust te
creëren voor de klant, zodat ingezet kan
worden op gedragsverandering.

Crisisinterventie

College van B&W

Toestemming
Het afwenden van een crisis en daarmee de
mogelijkheid creëren om de klant te helpen via betrokkene
de reguliere schuldhulpverlening.

Nazorg

College van B&W

Het voorkomen van recidive.

Aanmelding en intake

College van B&W

De registratie van de hulpvraag van de klant bij Toestemming betrokkeneTevens is de wettelijke
de GKB. De aanmelding leidt tot informatie die
verplichting van
noodzakelijk is voor intake / crisisinterventie.
toepassing, via de WGS.

Toestemming
betrokkene

Tevens is de wettelijke
verplichting van
toepassing, via de WGS.

Toestemming betrokkeneTevens is de wettelijke
verplichting van
toepassing, via de WGS.

Categorieën van
Persoonsgegevens
NAW, rapportage
adviesgesprek

NAW en de beoordeling,
telefoonnummer, emailadressen of andere
adressen voor
elektronische
communicatie, geslacht,
geboortedatum en/of
leeftijd, flankerende hulp,
gegevens over
gezinssamenstelling en/of
burgerlijke staat,
opleiding en vorming,
beroep
NAW, rapportage
adviesgesprek,
telefoonnummer, emailadressen of andere
adressen voor
elektronische
communicatie, geslacht,
geboortedatum en/of
leeftijd, flankerende hulp,
gegevens over
gezinssamenstelling en/of
burgerlijke staat,
opleiding en vorming,
beroep
NAW en de beoordeling,
telefoonnummer, emailadressen of andere
adressen voor
elektronische
communicatie, geslacht,
geboortedatum en/of
leeftijd, flankerende hulp,
gegevens over
gezinssamenstelling en/of
burgerlijke staat,
opleiding en vorming,
beroep
NAW en de beoordeling,
telefoonnummer, emailadressen of andere
adressen voor
elektronische
communicatie, geslacht,
geboortedatum en/of
leeftijd, flankerende hulp,
gegevens over
gezinssamenstelling en/of
burgerlijke staat,
opleiding en vorming,
beroep

Bijzondere
persoonsgegevens
BSN, evt. hulpverlening,
verhaal problematiek,
balans inkomen en
uitgaven en overzicht
schulden en eventueel
rechten en plichten. Kopie
identiteitsbewijs.
BSN, evt. hulpverlening,
verhaal problematiek,
balans inkomen en
uitgaven en overzicht
schulden en eventueel
rechten en plichten. Kopie
identiteitsbewijs.

Categorieën van
Ontvangers
N.v.t.

Bewaartermijn
1 jaar na laatste datum
contact / actie

Crediteurs, schuldeisers, 5 jaar na einde
hulpverlenende instanties, dienstverlening
gemachtigden en de BKR
(t.b.v. het opvragen van
gegevens)

BSN, evt. hulpverlening, N.v.t.
verhaal problematiek,
balans inkomen en
uitgaven en overzicht
schulden en eventueel
rechten en plichten. Kopie
identiteitsbewijs.

1 jaar na laatste datum
contact / actie

BSN. Kopie
identiteitsbewijs.

Crediteurs, schuldeisers, 5 jaar na einde
hulpverlenende instanties, dienstverlening
gemachtigden en de BKR
(t.b.v. het opvragen van
gegevens)

BSN. Kopie
identiteitsbewijs.

Crediteurs, schuldeisers, 5 jaar na einde
hulpverlenende instanties, dienstverlening
gemachtigden en de BKR
(t.b.v. het opvragen van
gegevens)

Gemeentelijke Kredietbank
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Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Duurzaam financiële
Dienstverlening (DFD)

College van B&W

Het in evenwicht houden van inkomsten en
Toestemming betrokkeneTevens is de wettelijke
uitgaven van de klant, waarbij is vastgesteld
verplichting van
dat het bestaande schuldprobleem door in of
toepassing, via de WGS.
bij die persoon gelegen omstandigheden nog
niet duurzaam opgelost kan worden. DFD is er
op gericht om de maatschappelijke positie van
de klant niet te laten verslechteren.

Preventie

College van B&W

Herfinanciering

College van B&W

Schuldregeling

College van B&W

Preventie is specifiek gericht op het
Toestemming betrokkeneTevens is de wettelijke
verstrekken van informatie en advies aan
verplichting van
burgers, intermediairs, politieke partijen en
toepassing, via de WGS.
marktpartijen zodat financiële problemen bij
burgers voorkomen kunnen worden of
vroegtijdig worden gesignaleerd.
Het verminderen van de lastendruk (in termen
Proces opnemen in
van vermindering van rente en verlenging van
Sociale Kredieten?
looptijd) voor een klant en het overzichtelijk
maken van de totale schuldenlast door het
minimaliseren van het aantal schulden en
schuldeisers.
Het bewerkstelligen van een minnelijke
Toestemming betrokkeneTevens is de wettelijke
regeling van de totale schuldenlast.
verplichting van
toepassing, via de WGS.

Budgetbeheer

College van B&W

Het garanderen dat betalingen tijdig gedaan
Toestemming betrokkeneTevens is de wettelijke
worden en dat er geen (nieuwe) schulden of
verplichting van
betalingsachterstanden ontstaan. Dit heeft
toepassing, via de WGS.
minimaal betrekking op huur/hypotheek,
nutsvoorzieningen en wettelijk verplichte
verzekeringen. Budgetbeheer kan een bijdrage
leveren aan het integraal oplossen of
beheersbaar maken van bestaande financiële
problemen en het voorkomen van nieuwe
financiële problemen.

Budgetcoaching

College van B&W

Het ondersteunen van de klant bij het opdoen Toestemming betrokkeneTevens is de wettelijke
van kennis en vaardigheden waardoor hij op
verplichting van
een verantwoorde manier met zijn geld leert
toepassing, via de WGS.
om te gaan.

Sociale kredieten

Rechtmatige grondslag Uitleg

Categorieën van
Persoonsgegevens
NAW en de beoordeling,
telefoonnummer, emailadressen of andere
adressen voor
elektronische
communicatie, geslacht,
geboortedatum en/of
leeftijd, flankerende hulp,
gegevens over
gezinssamenstelling en/of
burgerlijke staat,
opleiding en vorming,
beroep
NAW en gespreksverslag

Bijzondere
persoonsgegevens
BSN, evt. hulpverlening,
verhaal problematiek,
balans inkomen en
uitgaven en overzicht
schulden en eventueel
rechten en plichten. Kopie
identiteitsbewijs.

Categorieën van
Bewaartermijn
Ontvangers
Crediteurs, schuldeisers, 5 jaar na einde
hulpverlenende instanties, dienstverlening
gemachtigden en de BKR
(t.b.v. het opvragen van
gegevens)

BSN. Kopie
identiteitsbewijs.

N.v.t.

NAW en de beoordeling,
telefoonnummer, emailadressen of andere
adressen voor
elektronische
communicatie, geslacht,
geboortedatum en/of
leeftijd, flankerende hulp,
gegevens over
gezinssamenstelling en/of
burgerlijke staat,
opleiding en vorming,
beroep
NAW en de beoordeling,
telefoonnummer, emailadressen of andere
adressen voor
elektronische
communicatie, geslacht,
geboortedatum en/of
leeftijd, flankerende hulp,
gegevens over
gezinssamenstelling en/of
burgerlijke staat,
opleiding en vorming,
beroep
NAW en de beoordeling,
telefoonnummer, emailadressen of andere
adressen voor
elektronische
communicatie, geslacht,
geboortedatum en/of
leeftijd, flankerende hulp,
gegevens over
gezinssamenstelling en/of
burgerlijke staat,
opleiding en vorming,
beroep

BSN. Kopie
identiteitsbewijs.

Crediteurs, schuldeisers, 5 jaar na einde
hulpverlenende instanties, dienstverlening
gemachtigden en de BKR
(t.b.v. het opvragen van
gegevens)

BSN. Kopie
identiteitsbewijs.

Crediteurs, schuldeisers, 5 jaar na einde
hulpverlenende instanties, dienstverlening
gemachtigden en de BKR
(t.b.v. het opvragen van
gegevens)

BSN. Kopie
identiteitsbewijs.

Crediteurs, schuldeisers, 5 jaar na einde
hulpverlenende instanties, dienstverlening
gemachtigden en de BKR
(t.b.v. het opvragen van
gegevens)

Moet nog worden
opgesteld.

Gemeentelijke Kredietbank

1 jaar na laatste datum
contact / actie
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Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Ondersteuning bij
arbeidsinschakeling

College van B&W

Maatschappelijke
participatie van clienten
bevorderen, met als doel
terugkeer naar
arbeidsproces

Ondersteuning bij
begeleiding medewerker
sociale werkvoorziening

College van B&W

Medewerkers binnen SW Wettelijke verplichting
aan het werk houden en
daar waar mogelijk
doorontwikkelen

Participatiewet en WSW

NAW, contactgegevens, BSN
arbeidsmarktgegevens,
salaris, Identificerende
gegevens,
Sollicitatiegegevens,
aanname en ontslag,
benoeming, bevordering,
functieuitoefening,
functiewaardering, verlof
en ziekte, nevenfuncties,
kopie ID-bewijs, verslagen
beoordelingen en
afspraken
functioneringsgesprekken
,

Ondersteuning bij
arbeidsbemiddeling

College van B&W

Economische participatie Wettelijke verplichting
bevorderen

Participatiewet, IOAW,
IOAZ, Bbz, e.a. Sociale
zekerheidswetgeving

NAW, contactgegevens,
arbeidsmarktgegevens,

Noodzakelijk voor het
Medische gegevens, BSN Opdrachtnemers,
werkgevers, indicatie- en doel
reïntegratiebedrijven,
sociaal team

Inkomen en
voorzieningen

College van B&W

Voorzien in inkomen en
voorzieningen op grond
van landelijke en lokale
regelgeving

Wettelijke verplichting

Sociale
zekerheidswetgeving,
fraudewet, AWB

NAW, telefoonnr, emailadres, Financiële
gegevens, strafrechtelijke
gegevens, geslacht,
geboortedatum,
gegevens betreffende
familierelatie, burgelijke
staat

Identificatie (BSN, kopie
id bewijs), medische
gegevens, Financiële
gegevens, strafrechtelijke
gegevens, RDWgegevens, IND-gegevens
over status en verblijf

deurwaarders, rechtbank,
ministerie BZK,
gezondheidszorginstelling
en, RDW, CBS,
inlichtingenbureau, IND,
COA, UWV, politie,
Onderzoeksbureau

Noodzakelijk aan doel
(was 30 jaar, maar
navragen bij Bart
Bloema)

Leerplicht en voorkomen College van B&W
voortijdig schoolverlaten

Uitvoering leerplicht en
RMC-wet

Wettelijke verplichting

Leerplichtwet en RMCregeling

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
opleidingsgevens

BSN

Maatschappelijk werk,
GGD, verwijsindex, RvK,
Politie, OM, jeugdzorg,
zorgadviesteams, SVB,
onafh. Psycholoog,
sociaal recherche,
Wijkagent, school, RMC

Max 2 jaar conform
vrijstellingsbesluit,
verwijdering personen
v.a. Leeftijd 23 jaar

Rechtmatige grondslag Uitleg
Wettelijke verplichting

Categorieën van
Persoonsgegevens
Participatiewet, IOAW, NAW, contactgegevens,
IOAZ, Bbz
arbeidsmarktgegevens,
opleidingsgegevens,
gegevens inzake
belastbaarheid,
leefsituatie

Bijzondere
persoonsgegevens
BSN

BWRI

Categorieën van
Ontvangers
werkgevers, sociaal
team, scholen

Bewaartermijn

Arbo-dienst, UWV

Noodzakelijk voor doel

10 jaar
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Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Beoordelen recht op
bijstand

College van B&W

Het beoordelen van het Wettelijke verplichting
recht op bijstand en het
uitkeren van een
bijstandsuitkering aan de
personen die daar recht
op hebben.

AVG art. 6 lid 1 onder e
Participatiewet artikel
53a, 64Wet Suwi art. 62

Ondersteunen van
toezicht

College van B&W

Vaststellen
Wettelijke verplichting
rechtmatigheid uitkering
dmv vergelijking met
opgave en waarneming
ter plaatse

WWB, andere sociale
zekerheidswetten

uitkeringsgegevens,
arbeidsmarktgegevens,
inhjoudingen door
derden, strafrechtelijke
gegevens,
onderhoudsgegevens

Medische gegevens,
Identificatie,

Ondersteuning bij
arbeidsinschakeling

College van B&W

Wettelijke verplichting
Maatschappelijke
participatie van clienten
bevorderen, met als doel
terugkeer naar
arbeidsproces

WWB, IOOW, IOAZ, en
sociale
zekerheidswetgeving

NAW, contactgegevens,
arbeidsmarktgegevens

BSN

Rechtmatige grondslag Uitleg

Categorieën van
Bijzondere
Persoonsgegevens
persoonsgegevens
Financiële gegevens,
BSN
strafrechtelijke gegevens,

Categorieën van
Ontvangers

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar

Conform WBP

Opdrachtnemers,
indicatie- en
reïntegratiebedrijven

BWRI

Bewaartermijn

Noodzakelijk voor doel
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Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag Uitleg

Categorieën van
Bijzondere
Persoonsgegevens
persoonsgegevens
NAW, geboortegegevens, BSN
financiële gegevens,
Objectgegevens

Categorieën van
Bewaartermijn
Ontvangers
RBD, waterschap, Notaris, Maximaal 10 jaar
accountants,
(artikel 23 lid 5 Wbp)
gemachtigde, DataB

Heffingen administratie

College van B&W

Heffen van decentrale
belastingen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wet WOZ, AWB, AWR,
Invorderingswet 1990,
Kostenwet invordering,
Rijksbelastingen, WWB,
gemeentelijke
beleidsregels, c.a.

invorderingsadministrati
e

College van B&W

invorderen van
belastinggelden

Wettelijke verplichting

Gemeentewet,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wet WOZ, AWB, AWR,
Invorderingswet 1990,
Kostenwet invordering,
Rijksbelastingen, WWB,
gemeentelijke
beleidsregels, c.a.

NAW, geboortegegevens, BSN
financiële gegevens,

Notariskantoor,
accountantskantoor,
bewindvoerders,
budgetbeheer, curator,
advocaat, deurwaarder,
BNG, Erven

Maximaal 10 jaar
(artikel 23 lid 5 Wbp)

Administratie
kwijtscheldingen

College van B&W

Registratie en
behandeling verzoeken
om kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen

Wettelijke verplichting

Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen,
Kwijtscheldingsbesluit,
Leidraad invordering
2008

NAW, geboortegegevens, BSN
financiële gegevens,
autogegevens,
zorgverzekering,
hypotheek

Inlichtingenbureau

Maximaal 5 jaar volgens
invorderingswet

Uitvoeren WOZ

College van B&W

De verwerking geschiedt
voor: het heffen,
invorderen en uitkeren
van belastinggelden; het
waarderen van
onroerende zaken; het
behandelen van
geschillen en het doen
uitoefenen van de
accountantscontrole

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting,
WOZ, AWR, AWB,
Gemeentewet,
gemeentelijke
belastingverordeningen,
gemeentelijke
beleidsregels

NAW, contactgegevens, A BSN
nummer, PMO nummer,
BSN, objectgegevens,
AKR nummer.

Waterschap,
Belastingdienst,
Waarderingskamer

Conform Archiefwet

Belastingen

Register gegevensverwerkingen Midden-Groningen (openbare versie)

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag

Uitleg

Registers burgerlijke stand

College van B&W

Registreren rechtsfeiten Wettelijke verplichting
personen en familierecht

BW

Voogdij en curatele
beschikking

College van B&W

Registratie wettelijke
Wettelijke verplichting
gezag minderjarigen
(voogdij) en
meerderjarigen (curatele)
wettelijke verplichting
Adviseren van minister
van justitie in verband
met naturalisatie

BW

Registratie
Naturalisatieverzoeken en
optieverzoeken

Burgemeester

Reisdocumenten
verstrekking, inhouding,
ongeldig verklaring en
vernietiging

Burgemeester

Wettelijke verplichting
afgifte reisdocumenten
i.h.k.v. uitvoering
Paspoortwet; het
behandelen van
geschillen; het doen van
accountantscontrole; het
voorraadbeheer

Wet op het
Nederlandschap

Paspoortwet, PUN

Categorieën van
Bijzondere
Persoonsgegevens
persoonsgegevens
NAW + rechtsfeiten over
geboorte; overlijden,
huwelijk; echtscheiding;
erkenning/ontkenning
vaderschap;
naamswijziging;
geslachtswijziging;
adoptie
NAW, geboortegegevens,
gezag en voogdij
gegevens en curatele
gegevens
NAW, verblijfsgegevens,
naturalisatiegegevens

geslachtsnaam,
voornamen,
geboortedatum,
geboorteplaats,
geboorteland, geslacht,
woonplaats, adres en
lengte van de houder van
het
reisdocument; geslachtsn
aam van de (gewezen)
echtgenoot of echtgenote
van de houder van het
reisdocument; geslachtsn
aam, voornamen,
geboortedatum,
geboorteplaats en
geslacht van een
minderjarige, jonger dan
zestien jaren, die in het
reisdocument van de
houder van het
reisdocument is
bijgeschreven; het
Burgerservicenummer; da
tum van verstrekking; het
einde van de

Contactplein

Categorieën van
Ontvangers
Basisregistratie personen,
ministerie van justitie,
notaris, buitengewoon
ambtenaar burgerlijke
stand

Bewaartermijn
Onbepaald op grond
van besluit burgerlijke
stand

Degenen belast met de
uitvoering van de
verwerkingsdoeleinden

Archiefwet

Degenen belast met de
uitvoering van de
verwerkingsdoeleinden,
IND, Justitiele
documentatiedienst,
Degenen belast met de
uitvoering van de
verwerkingsdoeleinden; d
e tot afgifte van
reisdocumenten
bevoegde
instanties; ambtenaren
van de politie, indien de
gegevensverwerking
noodzakelijk is voor de
goede vervulling van hun
publiekrechtelijke taak;
anderen, indien de
betrokkene zijn
ondubbelzinnige
toestemming heeft
verleend voor de
gegevensverwerking, of
de gegevensverwerking
noodzakelijk is voor de
nakoming van een
wettelijke plicht door de
verantwoordelijke, of de
gegevensverwerking
noodzakelijk is vanwege
een vitaal belang van de

Archiefwet

Uiterlijk vijf jaar nadat
het afgegeven
reisdocument is
ingeleverd of ongeldig
geworden of nadat de
betrokkene is
overleden. Langer
bewaren van de
gegevens is alleen
toegestaan als de
persoonsgegevens
noodzakelijk zijn ter
voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht.

Register gegevensverwerkingen Midden-Groningen (openbare versie)

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag

Uitleg

Burgemeester

afgifte rijbewijzen i.h.k.v. Wettelijke verplichting
uitvoering Paspoortwet;
het behandelen van
geschillen; het doen van
accountantscontrole; het
voorraadbeheer

Wegenverkeerswet en
Reglement rijbewijzen

Register stembureauleden

College van B&W

Verzamelen van gegevens Wettelijke verplichting
ivm verkiezingen

Kieswet

Ondersteunen uitvoeren
verkiezingen

College van B&W

Uitvoering van
Wettelijke verplichting
gemeentelijke taken ihkv
verkiezingen

Kieswet

BRP registratie

College van B&W

Uitvoering van
gemeentelijke taken
rondom registratie
persoonsgegevens

gevonden voorwerp
(extern) (registreren,
bewaren, publiceren,
retourneren, vernietigen)

College van B&W

Rijbewijzen verstrekking,
inhouding, ongeldig
verklaring en vernietiging

begraafplaatsadministratie College van B&W

Het gevonden voorwerp
kunnen retourneren aan
de rechtmatige eigenaar

Registratie en
administratie van de
gemeentelijke
begraafplaatsen

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

BRP

Categorieën van
Bijzondere
Persoonsgegevens
persoonsgegevens
geslachtsnaam,
voornamen,
geboortedatum,
geboorteplaats,
woonplaats, adres van de
houder van het
rijbewijs; geslachtsnaam
van de (gewezen)
echtgenoot of echtgenote
van de houder van het
rijbewijs; het
Burgerservicenummer; he
t BRP nummer; datum
van afgifte; het einde van
de geldigheidsduur; de
rijbewijscategorieen;
vermelding beperkingen;
het
documentnummer; de
gegevens die bij de
aanvraag van het
rijbewijs zijn
overgelegd; foto en
handtekening en paraaf
van de houder; gegevens
die betrekking hebben op
NAW, tel.nr. (zakelijk & BSN
privé), functie (lid of
voorzitter), historie,
beroep , BSN
NAW,BSN

Alle opgenomen
gegevens in BRP

BSN

Stemgerechtigde,
binnengemeentelijk

BSN

Medewerkers, landelijke
BRP, alle
overheidsorganen en
ketenpartners
gegevens vinder,
rechtmatige eigenaar

NAW-gegevens,
1) Artikel 5:5-5:12 BW
telefoonnummer,
Artikel waarin staat dat
emailadres Datum, plaats
wij gevonden
voorwerpen retourneren en adres, categorie en
(als publiekrechtelijke
waarde gevonden
voorwerp, wie bewaart
taak)
artikel 6, eerste lid onder het voorwerp, wel/niet
verstrekken gegevens
e AVG
vinder, gegevens
bewaarder

Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaatsen

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

Categorieën van
Bewaartermijn
Ontvangers
11 jaar na uitreiking
Degenen belast met de
rijbewijs
uitvoering van de
verwerkingsdoeleinden; d
e tot afgifte van
rijbewijzen bevoegde
instanties; ambtenaren
van de politie, indien de
gegevensverwerking
noodzakelijk is voor de
goede vervulling van hun
publiekrechtelijke taak;
anderen, indien de
betrokkene zijn
ondubbelzinnige
toestemming heeft
verleend voor de
gegevensverwerking, of
de gegevensverwerking
noodzakelijk is voor de
nakoming van een
wettelijke plicht door de
verantwoordelijke, of de
gegevensverwerking
noodzakelijk is vanwege
een vitaal belang van de
betrokkene (bijvoorbeeld
Financiën
Stembureauleden

BSN

Contactplein

beheerder begraafplaats,
team financiën,
begrafenisondernemers,
steenhouwers,

waarde < € 450 drie
maanden, anders 1 jaar

Register gegevensverwerkingen Midden-Groningen (openbare versie)

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Financiële administratie

College van B&W

Financieel beheer

College van B&W

Rechtmatige grondslag Uitleg

Categorieën van
Persoonsgegevens
Betalen, invorderen en
Wettelijke verplichting Besluit begroting en
NAW, bankgegevens,
bewaken van de inning
verantwoording, ??
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens
Wettelijke verplichting BBV, BADO, Wet Hof, Wet NAW, bankgegevens,
Inrichten van de
Gemeentefinanciën, Wet contactgegevens, KvK en
administratie, het
FIDO
BTW gegevens
uitvoeren van processen
gericht op de
administratieve
organisatie en interne
controle. Administratieve
verwerking van
transacties. Afsluiten van
verzekeringen en
afhandeling van
schadegevallen
veroorzaak door tractie.
Ontwikkelen van beleid
op het gebied van
treasury alsmede de de
uitvoering daarvan. Het
privaatrechtelijk innen
van gelden.

Bijzondere
persoonsgegevens
BSN

BSN

Financien

Categorieën van
Ontvangers
Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant
Leverancier systeem,
deurwaarder, accountant

Bewaartermijn
7 jaar

7 jaar

Register gegevensverwerkingen Midden-Groningen (openbare versie)

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden
Voortgangsmonitor
bezwaarprocedures

Rechtmatige grondslag Uitleg

Voortgangsregistratie
bezwaar

College van B&W

Contractbeheer

College van B&W

Het behandelen van
Wob-verzoeken, WHOverzoeken (toekomst
WOO)

College van B&W

Inkoopadvies

College van B&W

klachtafhandeling en
klachtregistratie

College van B&W

behandelen van
klaagschriften en
voortgangsmonitor
klachtprocedures

Aansprakelijkheidsstelli
ngen

College van B&W

behandelen
Wettelijke verplichting
aansprakelijkheidsstelling
en

Termijnbewaking
contracten

Wettelijke verplichting

Categorieën van
Persoonsgegevens
Hoofdstuk 6 en 7 Algemene NAW gegevens staan in
Wet Bestuursrecht
het bezwaarschrift.

Gerechtvaardigd belang Zicht op termijnen ivm
aanbestedingsprocedures

behandelen van
Wettelijke verplichting
verzoeken die betrekking
hebben op een verzoek
om openbaarheid van
documenten
Ondersteunen van
Wettelijke verplichting
interne organisatie en
budgethouder m.b.t. het
rechtmatig inkopen en
aanbesteden
Wettelijke verplichting

Bijzondere
persoonsgegevens
Bankafschriften e.d.
kunnen onderdeel zijn
van het bezwaardossier

Mogelijk NAW-gegevens nvt
(ZZP, detacheringsovk)

artikel 3 juncto artikel 6
NAW
Wob, artikel 3 jo 4 Who,
artikel 6, eerste lid onder e
AVG

betrokken teams

nvt

Indiener verzoek

Geen verwerking van
persoonsgegevens

Hoofdstuk 9 Algemene Wet NAW-gegevens
Bestuursrecht

nvt

Artikel 6:162 BW en 6:74
BW

Mogelijk bankrekening

NAW-gegevens

Categorieën van
Ontvangers
Betrokken afdeling,
bezwaarcommissie

JZ en Inkoop

Bewaartermijn
aanknopingspunt VNG
selectielijst varierend
van 1 jaar tot bewaren
afhankelijk van het
onderwerp en de
uitkomst.

aanknopingspunt VNG
selectielijst varierend
van 3 tot 10 jaar
afhankelijk van het
soort inkoop.
aanknopingspunt VNG
selectielijst: 1 jaar.

afhankelijk van het
product/project,
waaraan het financieel
advies ten goede komt.
Het product/project
bepaalt bewaartermijn.
Betrokken ambtenaar,
aanknopingspunt VNG
raad, college, griffie,
selectielijst varierend
commissie
van 1 jaar tot bewaren
afhankelijk van het
bezwaarschriften.
onderwerp en de
uitkomst.
aanknopingspunt VNG
Indiener
aansprakelijkheidsstelling selectielijst: 7 jaar.
, betrokken teams

Register gegevensverwerkingen Midden-Groningen (openbare versie)

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag

Categorieën van
Persoonsgegevens
Wettelijke verplichting Artikel 108 juncto artikel NAW geadresseerden
160, eerste lid van de
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder
e AVG
Wettelijke verplichting Artikel 108 juncto artikel Nvt
160, eerste lid van de
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder
e AVG
Wettelijke verplichting Artikel 108 juncto artikel Nvt
160, eerste lid van de
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder
e AVG
Gerechtvaardigd belang artikel 6, eerste lid onder NAW medewerkers
f AVG

Mailings verzorgen
Bestuurs- en Managementondersteuning

College van B&W

Ondersteunen van teams
bij bereiken van
betrokken

Het leveren van
secretariële ondersteuning
aan de teams

College van B&W

Het faciliteren van teams
in de uitoefening van hun
taken.

Het leveren van
secretariële ondersteuning
aan bestuur en directie

College van B&W

Het faciliteren van
Bestuur en Directie in de
uitoefening van hun
taken.

Verzending gemeentelijke
attenties(bloemen bij
ziekte en jubilea,
pensionering e.d.)
Koninklijke
Onderscheidingen

College van B&W

Het bestellen en laten
bezorgen van attenties bij
ziekte, jubilea,
pensionering e.d.
Wettelijke verplichting
Belonen van een
vrijwilliger/inwoner/werk
nemer met zijn inzet voor
de gemeenschap d.m.v.
het uitreiken van een KO

Burgemeester

Gemeentelijke
onderscheidingen

College van B&W

Jubileaoverzichten:
50, 60, 65, 70, 75 en nog
langjariger
huwelijken
100, 100+ jarigen

Burgemeester

Het regelen van faciliteiten
(telefoon, druppel,
accountgegevens) voor
nieuwe medewerkers

College van B&W

Waarderen namens het Gerechtvaardigd belang
bestuur van een persoon
met maatschappelijke
verdiensten met de
eremedaille

Felicitaties van
burgemeester via brief of
persoonlijk bezoek

Medewerker faciliteren
om zijn/haar werk te
kunnen doen

Gerechtvaardigd belang

Uitleg

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

Verordening
gemeentelijke
onderscheidingen?

NAW-gegevens, BSN,
anr., geboortedatum,
burgerlijke staat,
beoordelingsgegevens

Bijzondere
persoonsgegevens
nvt

Categorieën van
Ontvangers
Genodigden (burgers of
ondernemers)

Bewaartermijn
Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking

Medewerkers of relaties

BSN

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking

CdK Provincie Groningen Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de
verwerking?

Justitiële gegevens (op
grond van artikel 30,
eerste lid onder d van het
Besluit Justitiële en
Strafvorderlijke gegevens)
en politiegegevens
gegevens (op grond van
artikel 4:3, eerste lid
onder i van het Besluit
politiegegevens)
NAW-gegevens,
telefoonnr., email, relatie
t.o.v. de kandidaat
NAW, functie, relatie
t.o.v. de kandidaat

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking
CvdK Provincie Groningen
Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking

NAW-gegevens, bsn, anr., BSN
geboortedatum,
burgerlijke staat,
beoordelingsgegevens
Advies Burgemeester
Voortgangsmonitoring,
resultaat procedure

NVT

NAW, telefoonnr.,
geboortedatum,
burgerlijke staat,
huwelijk, aantekening
prijs stellen op bezoek of
publicatie
Kindgegevens ivm contact

CvdK Provincie Groningen Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking

NAW, telefoonnr.,
geboortedatum

CvdK Provincie Groningen

nvt

Secretariaat

Collega's ict

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de verwerking

