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Meldingsnummer:

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
GemeenteGroningen

chrïjvingvan de verwerking van persoonsççyens
Ontvangen van gegevens van de gemeente Groningen over schuldenhulp en regelingen mbt
schulden. Gegevens worden gepseudonimiseerd en verder verwerkt op SEC-accounts.

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

Indien Ja:
Nummerverwerking
1.

-

Naam Verwerking
1.

Verantwoordelijke
DirecteurGeneraal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
0703374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens Uit gaat.
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
BSN;
1. Personen die in de administratie staan
Product; (waarbij product
van gemeente Groningen met gegevens
die betrekking hebben op schulden (hulp)
budgetbeheer, beschermingsbewind,
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Wbpmelding (sjabloonversie 2.3 U.d. 18 oktober 2016)
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verklaring WSNP of minn&ijke regeling
is).
IngangsDatum;
ernddatum

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 gezind held
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
BurgerseMcenummer (BSN)
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Verstrekking van gegevens
Aan onderstaandeontvangersbuitenheLCBSworden gegevensverstrekt.
(Categorievan) ontvangers
(Categorie van) persoonsgegevens
1.
1.
2.
2.

1

.

4.
:5•

4.
5.

;
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens s
uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven
(Aankruisen wat van toepassing is.)
,
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Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcodeen plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Ë-mail

WbpmeIding (sjabloonversie 2.3 dd. 18 oktober 2016)
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ienschrifteIijke

bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
beveiIing?

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

ja________
Nee

Datum melding:
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