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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldîngsnurnrner: ‘2

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Advies HR

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
. Advisering van bestuurder, managers en medewerkers over arbeïdszaken, duurzame

inzetbaarheid & ontwikkeling, gezondheid & vitaliteit en HR-advies met gebruik van
Bisnis-HR, Personeelsdossier en Varonis,

. Genereren van managementinformatie over personeel.

Is voor deze verwerking eerder een WBP.melding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)

x Ja
Nee

Indien Ja:
Nummerverwerking NaamVerwerking
1. 264 1. AdviesHR

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art 8, lid e)
Advisering van bestuurder, managers en medewerkers over arbeidszaken, duurzame
inzetbaarheid & ontwikkeling, gezondheid & vitaliteit en HR-advies.
Het genereren van managementinformatie over de verwerkingsdoelen.

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. Personeelsleden CBS 1. Naam, adres, woonplaats, geboorteland,

geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit,
burgerlijke staat, gegevens partner, geslacht,
telefoonnummer,_BSN

2. 2. Bankgegevens, salarisgegevens.
3 . 3 . Plaats tewerkstelling, functie, inschaling,

toegewezen manager van de medewerker,
contracturen,_arbeidspatroon.

4. 4. WFBB gegevens (werkafspraken,
functioneringsgesprekken en
beoordelingsverslagen) volgens oude
systematiek.

5. 5. P-Gesprekcyclus conform Rijk (Afspraken,
Oordeel;_Beoordeling).

6. 6. Verlofregistratie, registratie ziekteverzuim,
verantwoording gewerkte uren.
Reisged rag
Opleidingsgegevens
Sollicitatiegegevens
Arbeidsvoorwaarden
Verklaring_omtrent_gedrag

7. 7. Ondertekendeeedofbelofte
8. 8. Vrijwillig verstrekte psychosociale gegevens
9. 9. Vrijwillig verstrekte persoonlijke financiële

gegevens
10. 10. Persoonlijke verklaringen

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Geen
Gegevens_betreffende_godsdienst_en_levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid

----—--

Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven

----—

Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging

2L_ Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag

--——-

Burgerservicenummer (BSN)

£__
Gegevens betreffende persoonlijke financiële situatie

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of Organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is

uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.

(Aankruisen wat van toepassing is.)

Ja
Nee

IndienJa:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcode.en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoon num mer

E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.

(Aankruisen wat van toepassing is.)

Ja
x Nee

Datum melding: ‘Jö
tZ’

t 7

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens

1. Ervindtgeenstructureleexterne 1. NVT
verstrekking_van_persoonsgegevens_plaats.

2. Incidentele verstrekking vindt plaats op 2. Alle categorieën van persoonsgegevens

basis van persoonlijke casuïstiek aan:
Bedrijfsarts;_UWV;_Arbeidsrechtelijke_jurist.

3. Binnen het CBS worden persoonsgegevens 3. De categorieën variëren met functie,

verstrekt aan opdrachtgevers. mandaat, rol & casus.

4. 4.

5. 5.

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 dU. 18 oktober 2016)




