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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer
045
Naam verwerking van persoonsgegevens
Personeelsadministratie, gevoerd m.b.v. BISNIS-HRM en personeelsdossier
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens
Personeelsadministratie, gevoerd m.b.v. BISNIS-HRM en personeelsdossier
Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
1. Personeelsbeheer en bedrijfsvoering
2. Uitvoering van rechtspositionele regelingen en toepassing arbeidsvoorwaarden
3. Uitvoering van andere wettelijke voorschriften, voor zover vereist of noodzakelijk
4. Opleiding van personeelsleden
5. Bedrijfsmedische en -maatschappelijke zorg voor personeelsleden
6. Verkiezing van leden medezeggenschapsorganen
7. Administratie van de personeelsvereniging en vereniging van oudpersoneelsleden
8. Rechtsgrond: artikel 8 WBP, onderdelen b,c en f.
(Categorieën van) betrokkenen
1. Personeelsleden, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel
(Categorieën van) persoonsgegevens
1. Personalia: naw-gegevens, geboorteland en -plaats, nationaliteit, geslacht, burgerlijke
staat, sofi-nummer, naam partner, voornaam en geboortedatum kinderen,
telefoonnummer, fax, e-mailadres
2. Bankrelatie
3. Personeelsnummer CBS
4. Medewerkersnummer salarisadministratie EZ
5. Opleidingsgegevens en -faciliteiten
6. Gegevens over vorige functies en nevenfuncties
7. Gegevens over de functie, standplaats, beheerseenheid, salarisschaal en -nummer,
arbeidsduur, aard van het dienstverband, aan- en afwezigheid, aard van de feitelijke
werkzaamheden
8. Betalingsgegevens
9. Beoordelings-, functionerings- en beloningsgegevens
10. Gegevens omtrent bedenkingen, bezwaar en beroep
11. Verlofgegevens
12. Ziekteverzuimgegevens
13. Ontslaggegevens
Bijzondere gegevens in verwerking
geen
gegevens betreffende godsdienst of levensovertuiging
gegevens betreffende ras of etniciteit
gegevens betreffende politieke gezindheid

Centraal Bureau voor de Statistiek
gegevens betreffende de gezondheid
gegevens betreffende het seksuele leven
gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
strafrechtelijke gegevens
gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
(Categorieën van) ontvangers van gegevens
1. Personeelsfunctionarissen CBS, EZ
2. Leidinggevenden
3. Personeelsleden zelf
4. Bedrijfsmaatschappelijk werker
5. ARBO-dienst
6. Bedrijfsvereniging/GAK
7. UWV
8. ABP
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen
buiten de EU.
Datum melding
29-08-2002

