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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer:

ÔGj2

Naam van de verwerking van persoonsgegevens

t ZorginsteNingen
Omschrïjving van de verwerking van persoo nsgçge’.’ens
Samenstellen van statistieken over verIies en winstrekening, balans, investeringen en perso
neelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke
gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg,
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, en jeugdzorg.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
1. Databank D1g1MV van het ministerie van VWS, met digitale jaardocumenten van
(groepen van) ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de
Zorgverzekenngswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet;
2. Registratie van de Nederlandse Zorgautoriteit fNZa) met gegevens uit nacalculaties en
productie-afspraken van zorginstellingen die geheet of gedeeltelijk gefinancierd worden
via de WIz;
3. bedrijfsgegevens uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst
en het UWV;,
4. NAWgegevens van zorginstellingen uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het
CBS, welke gebaseerd Is op het Handelsregister;
5. AGS-register van Vektis waarin alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld staat om
het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het ‘gidsen van de zorg mogelijk te
maken.

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

Indien Ja:

[—ï;;;;;; verwerking
1. 093

Naam Verwerking
1. Zorginstetlingen

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492W Den Haag
0703374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.
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Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek tea 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 î’s over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokkenen
1. In Nederland gevestigde bedrijven en
insteUïngen (waaronder eenmanszaken in
de sector gezondheids-en welzijnszorg

(Categorie van) persoonsgegevens

1. Gegevens uït DIgIMV en jaarrekeningen van
(groepen van) ondernemingen die geheel
Of gedeeltelijk gefinancierd worden via de
Zorgverzekerlngswet (Zvw)1 de Wet Iang
durige zorg (WIz) en de Jeugdwet, waar-

.

onder NAW-gegevens, ovenge identifice
rende gegevens en financiële qevens
2. Gegevens uit nacalculaties en productieafspraken van zorginstellingen die geheel
of gedeeltelijk gefinancierd worden via de
WIz, waaronder NAW-gegevens, ovenge
identlficerende gegevens;
3. Lonen, banen, arbeidsjaren, winst; ontie

-

ning aan ander CBSprocessen (zie WBP

meldingen pofisgebaseerde statistieken 252
en integrale inkomensstatistieken 186)
4. NAW-gegevens en overige identîficerende
gegevens van zorginstellingen uit het
Algemeen Bedrijfsregister(ABR)
5.

Gegevens van zorgverleners, zorgonderne
mingen en zorgvestigingen uït het AGS
register van Vektis

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)
Geen
Gegevens betreffende godsdienst enIevensovertuïing
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
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
Burgerservicenummer(BSN)
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Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van)pirïnsgegevens
[(ëigorievan) ontvangers
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon oforganisatie 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.)
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Indien Ja:

Bewerker
Naamenfunctiebewerker
tAdres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?
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Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
ankruisenwatvantoepasngisj_
Ja
-

Datum melding:
26 april 2018
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