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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldîngsnummer: 92

i’m van de verwerking vanpersoonsgegevens

Indicatie/gebruik van WIz-zorg (bron: iWIz)

Omschrijving va n deverwerking van persoonsgegevens

Samenstellen van persoonsstatistîeken over koppeling tussen indicatie en gebruik en
wachtlijststatus van WIz-zorg op basis van gegevens ontleend aan ïWIz-data afkomstig van

‘

Zorginstituut Nederland.

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

[ Ja
{x Nee

Indien Ja:
: Nummer verwerking Naam Verwerking

1. 1.

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)
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 dit gaat.

Wbpmelding fsjabloonversie 2.3 U.d. 18 oktober 2016)
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(Categorie van) (Categorie van) persoonsgegevens
betrokkenen

_______________________________

1. Personen die Uzovi code zorgkantoorregio
recht hebben op Voignummer dient
WIz•gefinancierde Voignummer indicatie
zorg Begindatum periode waarover gegevens zijn £iitgevraagd

Einddatum periode waarover gegevens zijn uitgevraagd
Geslacht van de dient
Jaar van geboorte van de verzekerde (ËEJJ)
Numerieke deel van de postcode van de dient
Soort indicatie
Primaire grondslag dient
Secundaire grondslag dient
Afgiftedatum indicatiebesluit
Ingangsdatum indicatiebesluit
Einddatum indicatiebesluit
Zorgproductcode geïndiceerde functie/zzp
Ingangsdatum geïndiceerde functie/zzp
Einddatum geïndiceerde functie/zzp
Geindiceerde klasse hij functie
Voorkeur cliënt ten aanzien van plaats en/of vorm van zorglevering
Aanduiding van de wijze waarop de zorg gefinancierd wordt
Aanduiding of de cliënt heeft aangegeven dat hij de geïndiceerde

___________________

zorg (nog) niet wil ontvangen
2. Personen die Wlz- Uzovi code zorgkantoorregio

gefinancierde zorg Voignummer dient
gebruiken Volgnummer indicatie

Begindatum periode waarover gegevens zijn uitgevraagd
Einddatum periode waarover gegevens zijn uitgevraagd
Zorgproductcode toegewezen functïe/zzp
Aanduiding van de soort toewijzing
iWlz AGB code van een instelling
De datum waarop het zorgkantoor de zorgtoewijzing heeft vast-
gesteld
Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd
De datum waarop de zorglevering daadwerkelijk volgens een mutatie
bericht is beëindigd
De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de eerste keer
geleverd dient te worden
De vorm waarin de cliënt de zorg ontvangt of gaat ontvangen
Ingangsdatum van de leveringsstatus
De teveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de

___________________

geleverde zorg ïs

Welke bijzondere persoonsgegeve ns worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing ïs. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

[ Geen

[ Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

Wbp-meldîng (sjabloonversïe 2.3 U.d. 18 oktober 2016)
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Gegevens betreffende ras of etnîciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid

L_ Gegevens betreffende degezondheîd

—

Gegevens betreffende het seksuele leven

—

Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakverenîging

—
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd

—

verbod naar aanleiding van dat gedrag
BurgerseMcenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens

1. 1.
2. — 2.

3.
4, Z4.
5. -

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
x Nee

Indien Ja:

Bewerker

Voorgenomen doorgïfte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankrui5en wat van toepassing is.)

t [ia - ----

Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Wbp-melding (sjabloonversie 23 dU 18 oktober 2016)
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Datum melding:
10 april 2018
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