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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer:

0‘

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Zorgverleners

-

—

-

-.

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
Samenstellen van statistieken over opbrengsten en lasten van praktijken van zorgverleners, statis
tieken over beloning van werkzame zorgverleners en statistieken over de arbeidspositie van
zorgverleners.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens over gediplomeerde zorgverleners uit het BlG-regis
ter (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) van het Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG) aangevuld met informatie uit de beroepenregistraties van het NIVEL
(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het Kwaliteitsregîster Parame
djci
,

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

x

Indien :t
Nummerverwerking
092

rLi,

Naam Verwerking
1. Zorgpraktijken

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 artS 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 samengestetde
statistieken.

Wbp-metding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven ïs over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om weIk
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokkenen
1. Gediplomeerde zorgverteners

(Categorie van) persoonsgegevens
1. zorgberoep, zorgspecialîsme, datum van
inschrijving, datum van uitschrjving
2. jaarrekening van bedrijven in het kader van
IB en VpB; ontiening aan ander CBS-proces
(zie WBPmeIding afleiden en samenstelten
registers van economische actoren,
waaronder Baseline, 227)
3. arbeidsposîtie (wel of niet werkzaam zijn,
waar zij werkzaam zijn, en welke positie in
de werkkring (werknemer, zelfstandige of
beide)) en beloning (toon, winst, dividend,
overige arbeid); ontiening aan ander CBSprocessen (zie WBP-meldingen polisgeba
seerde statistieken 252 en integrale inko
mensstatistïeken 186)

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisenwat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijnmelijk.)
Geen
Gegevens betreffende godsdienst enlevensovertuiging
GegevensbetreffenUerasofetniciteit
Gegevens betreffende politekeezïndheid
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakverenigin
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
x
Burgerservicenummer (BSN)
,
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Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buitenhet CBS wordengegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers
(Categorie van) persoonsgegevens
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
-

Wbpmelding (sjabloonversie 2.3 d.U. 18 oktober 2016)
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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 Zijfl, worden deze apart opgegeveit
(Aankruisen wat van toepassing is.)
---

—1

x

.

Nee

Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcodeenplaats
Postadres
Postcodeenpaats
T&efoonnummer

-

Ema!
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
)de beveiliging?1__________________________________
J

-

-

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de 1W
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Nee
x 1—

-

__4_-____

-..-.-

“—

—-—-—-—--——-—-—————.——

Datum meldïng:
12 april 2018

Wbpmelding (sjabloonversie 2.3 dU. 18 oktober 2016)
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