Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Doel
verwerking

Cluster/Team

Verantwoordelijke
verwerking

AVG-Grondslag

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

Standplaatsvergunningen

Behandelen aanvragen voor
commerciele en nietcommerciele
Publieke
standplaatsvergunningen in het Dienstverlening
kader van de uitvoering van de
APV

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Standplaatsen- en
ventbeleid (besluit
college van b&w van
06-05-2003)

Evenementenvergunningen

Het verlenen van
evenementenvergunningen

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

niet langer dan
Algemene Plaatselijke
Aanvrager
noodzakelijk voor het
Verordening (APV)
vergunning
doel van de verwerking

Verklaring geen Bezwaar

Het verklaren van geen
bezwaar in kade van de wet
veiligheidsonderzoeken voor
luchtvaart en wapens

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
Wet
niet langer dan
Aanvrager
verplichting en e) Veiligheidsonderzoeke noodzakelijk voor het
verklaring
algemeen belang n
doel van de verwerking

APV vergunningen en -ontheffingen,
ontheffingen Drank- en Horecawet

Behandelen van Algemene
Plaatselijke Verordeningaanvragen en ontheffingen,
ontheffingen Drank- en
Horecawet

1. Het behandelen van
aanvragen om
leegstandwetvergunningen
Vergunningen tijdelijk verhuur o.b.v. de 2. Het behandelen van
Leegstandwet
aanvragen om
leegstandwetvergunningen
i.h.k.v. herstructurering of
sloop

Ondersteuning bij arbeidsinschakeling

Leerplicht en voorkomen voortijdig
schoolverlaten

Gehandicaptenparkeerkaarten

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Drank- en horecawet
(DHW) en Algemene
Plaatselijke
Verordening (APV)

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Leegstandwet

Bewerkstelligen terugkeer in
het arbeidsproces. Bevorderen
Gemeente
Sociale Dienstverlening
van maatschappelijke
Wageningen
participatie

Uitvoering leerplichtwet en
RMC-wetgeving

Sociale Dienstverlening

Uitvoering regeling
Publieke
gehandicaptenparkeerkaart en
Dienstverlening
handhaving

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

c) wettelijke
verplichting

c) wettelijke
verplichting

Participatiewet

niet langer dan
Aanvrager
noodzakelijk voor het
vergunning
doel van de verwerking

1

Categorieën
ontvangers

NAW-gegevens, telefoonnummer,
Medewerkers gemeente
Handtekening.

NAW-gegevens, geboortedatum,
handtekening , e-mailadres,
sociale hygiene diploma,
telefoonnummer.

Medewerkers vergunningen,
mensen die verleende
vergunning opvragen,
hulpverleners VGGM (politie,
brandweer, GGD)

NAW-gegevens
aanvrager/contactpersoon (1
Burgermeester, politie,
persoon doet aanvraag voor hele medewerkers gemeente
groep/vereniging)

Herkomst
gegevens

Betrokkene

Betrokkene

Betrokkene

NAW-gegevens, geboortedatum,
niet langer dan
Aanvrager
handtekening , e-mailadres,
noodzakelijk voor het
vergunning/ontheffi
sociale hygiene diploma,
doel van de verwerking ng
telefoonnummer

Medewerkers gemeente,
mensen die de verleende
vergunning opvragen,
hulpverleners VGGM (zoals
politie, brandweer etc.).

Betrokkene, eventueel
opvragen of aanvrager in
bezit is van sociale hygiene
diploma via de site van SVH,
als deze informatie niet in
aanvraag vermeld is.

niet langer dan
Aanvrager
noodzakelijk voor het
vergunning
doel van de verwerking

NAW-gegevens, handtekening,
telefoonnummer.

Medewerkers vergunningen

Betrokkene, eventueel
raadpleging BRP of de woning
daadwerkelijk leeg staat

Klant

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum, Burgerlijke
staat, Verblijfsrecht, BSN, IDbewijs, ID-kopie, Handtekening,
Medische gegevens

Contractpartners (bijv.
reintegratiebureau's),
bewindvoerders,
werkgeversservicepunt, collega
consulenten binnen het sociaal Betrokkene, voorliggende
domein, advocaten,
processen, werkgever,
bezwarencommissie, CBS,
begeleidende instanties.
accountant, interne controle,
overige medewerkers sociaal
domein, UWV, SVB,
inlichtingenbureau

Bewoners

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum, Geboorteland,
Overlijdensdatum, Burgerlijke
staat, BSN, A-nummer,
Opleidingen/Diploma's/Certificate
n, Persoonsgegevens partner,
Persoonsgegegvens Kind(eren),
Persoonsgegevens ouders.

Politie, GGD, Scholen,
medewerkers gemeente,
Schoolgegevens: DUO,
Openbaar Ministerie, Ministerie
persoonsgegevens:
O,C & W, Veilig Thuis, Raad
burgerzaken.
voor de kinderbescherming.
Reden = wettelijke verplichting.

Aanvrager GPK

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum,
Overlijdensdatum, Burgerlijke
staat, Verblijfsrecht, BSN, BTW
nr ZZP, A-nummer, RSIN
nummer, ID-bewijs, ID-kopie,
Handtekening, Pasfoto,
Genetische; biometrische
gegevens, medische gegevens

Treve (medisch advies),
collega's bij publiekszaken,
collega's bij ruimte, collega's bij
financieen, collega consulenten
Betrokkene, Huisarts, BRP.
binnen het sociaal domein,
overige medewerkers sociaal
domein (bijvoorbeeld kwaliteit
en administratie)

10 jaar na beeindigen
van de uitkering

Leerplichtwet 1969 en 2 jaar na verloop
RMC-wetgeving
wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet

Categorieën
persoonsgegevens

afgehandeld 15 jaar,
afgebroken 10 jaar,
ingetrokken 5 jaar.

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Voorzieningen voor minima

Hoofdproces Sociaal Domein

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo
2015)

Jeugdhulp

Doel
verwerking

Uitvoeren gemeentelijke
minimabeleid; inclusief
chronisch zieken en
mantelzorgcompliment

Cluster/Team

Sociale Dienstverlening

Verantwoordelijke
verwerking

Gemeente
Wageningen

Gericht op hulpvraag. In
samenspraak met de burger
komen tot een passende, zo
nodig integrale aanpak van de
geconstateerde zorgen en
Gemeente
Sociale Dienstverlening
problemen, met als doel om de
Wageningen
zelfredzaamheid en deelname
aan de maatschappij te
handhaven dan wel te
bevorderen.

Onderzoek naar en zo nodig
inzetten van passende bijdrage
Gemeente
Sociale Dienstverlening
aan zelfredzaamheid en
Wageningen
participatie

Hulp bieden aan
kinderen/jongeren en hun
ouders bij opgroei en
Gemeente
opvoedproblemen bij vrijwillige Sociale Dienstverlening
Wageningen
hulpvraag en indien
noodzakelijk toeleiden naar
(gedwongen) interventies

AVG-Grondslag

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Klant, partner,
minderjarige
kinderen en/of
inwonende
huisgenoten,
eventuele
gemachtigde,
mantelzorger(s),
bewindvoerder,
hulpverlener(s),
eventuele externe
behandelaren

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum,
Overlijdensdatum, Burgerlijke
staat, Verblijfsrecht, BSN, BTW
nr ZZP'er, A-nummer, RSIN
nummer, ID-bewijs, ID-kopie,
Alle in de andere rijen
Handtekening, Financiële
benoemde ontvangers
gegevens: IBAN, financiële
positie, verzekeringen,
betalingen, ontvangsten,
bezittingen, vermogen, schulden,
uitkeringen. Biometrische
gegevens, Medische gegevens,
Strafrechtelijke gegevens

afgehandeld 15 jaar,
afgebroken 10 jaar,
ingetrokken 5 jaar.

Klant, Partner,
minderjarige
kinderen en/of
inwonende
huisgenoten,
eventuele
gemachtigde,
mantelzorger(s),
bewindvoerder,
hulpverlener(s),
eventuele externe
behandelaren

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum,
Overlijdensdatum, Burgerlijke
staat, Verblijfsrecht, BSN, BTWnummer ZZP'er, A-nummer,
RSIN-nummer, ID-bewijs, IDkopie, Handtekening, Financiële
gegevens IBAN, financiële positie,
Biometrische gegevens, Medische
gegevens, strafrechtelijke
gegevens.

afgehandeld 15 jaar,
afgebroken 10 jaar,
ingetrokken 5 jaar.

Klant, partner,
minderjarige
kinderen en/of
inwonende
huisgenoten,
eventuele
gemachtigde,
mantelzorger(s),
bewindvoerder,
hulpverlener(s),
eventuele externe
behandelaren

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum,
Overlijdensdatum, Burgerlijke
staat, Verblijfsrecht, BSN, BTWnummer ZZP'er, A-nummer,
RSIN-nummer, ID-bewijs, IDkopie, Handtekening, Financiële
gegevens IBAN, Biometrische
gegevens, Medische gegevens,
strafrechtelijke gegevens.

c) wettelijke
verplichting

P-wet, IOAW, IOAZ,
BBZ - 10 jaar na
beeindigen uitkering,
wmo en jeugd
afgehandeld - 15 jaar,
Participatiewet, WMO, Wmo en jeugd
Jeugdwet, Wet
afgebroken - 10 jaar,
Gemeentelijke
Wmo en jeugd
Schulddienstverlening, ingetrokken - 5 jaar
BBZ, IOAW, IOAZ.
Schulddienstverlening
uitgevoerd - 10 jaar,
schulddienstverlening
geweigerd - 5 jaar,
schulddienstverlening
afgebroken - 1 jaar

c) wettelijke
verplichting

Jeugdwet
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Categorieën
ontvangers

Aanvragers

c) wettelijke
verplichting

WMO

Categorieën
persoonsgegevens

Overlijdensdatum, Burgerlijke
staat, Verblijfsrecht, BSN, BTWnummer ZZP'er, A-nummer, IDbewijs, Handtekening, Financiële
gegevens: IBAN, FInanciële
gegevens: vermogen, Financiële
gegevens: schulden, Financiële
gegevens: uitkeringen,
Dienstbetrekkingen/ Functies/
CV, Persoonsgegevens partner,
Persoonsgegevens kind(eren),
Gemachtigden, Medische
gegevens, Biometrische
gegevens.

Minimabeleid,
Participatiewet,
regeling chronisch
zieken en
gehandicapten
(voormalig WTCG).

c) wettelijke
verplichting

Categorieën
betrokkenen

10 jaar na beeindigen
van de uitkering

Herkomst
gegevens

Contractpartners (Menzis, Chip
Shop), bewindvoerders, collega
consulenten binnen het sociaal
domein, advocaten,
belastingdienst,
Suwinet, BRP, Betrokkene,
bezwarencommissie, CBS,
Huisarts.
accountant, interne controle,
overige medewerkers sociaal
domein (bijvoorbeeld kwaliteit
en administratie).

Contractpartners (aanbieders,
medisch advies),
bewindvoerders, collega
consulenten binnen het sociaal
domein, advocaten,
bezwarencommissie, CBS,
accountant, interne controle,
overige medewerkers sociaal
domein (bijvoorbeeld kwaliteit
en administratie), CAK, SVB,
centrumgemeente, steunpunt
verwarde personen, veilig thuis,
verwijsindex, huisartsen, POH
en SOH.
Contractpartners (aanbieders,
medisch advies, meldpunt bij
crisis JBG), bewindvoerders,
collega consulenten binnen het
sociaal domein, advocaten,
bezwarencommissie, CBS,
accountant, interne controle,
overige medewerkers sociaal
domein (bijvoorbeeld kwaliteit
en administratie), SVB, veilig
thuis, verwijsindex, huisartsen,
POH en SOH, voogden,
rechtbank, gecertificeerde

Betrokkene

Betrokkene,
Zorgaanbieders/leveranciers,
GGD, Politie, medewerkers
Sociale Dienstverlening zoals
KCC, Jeugd/Sociaal Team,
Inkomen&Schulddienstverleni
ng, Werk&Participatie.

Betrokkene, ouders
betrokkene, Scholen,
Huisarts, Veilig Thuis, Politie,
Woningcorporaties,
Zorgaanbieders,
medewerkers Sociale
Dienstverlening zoals KCC,
Zorg/Wmo, Inkomen &
Schulddienstverlening, Werk
& Participatie.

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Bezwaar en beroep WPI

Melding frontoffice

Onderzoek Vertrouwen Werkt

Invordering Gemeente Wageningen

Doel
verwerking

Cluster/Team

Verantwoordelijke
verwerking

Verstrekken van relevante
informatie om ten einde te
komen tot een juist besluit of
Gemeente
bezwaar. Integrale brede
Sociale Dienstverlening
Wageningen
vraagverheldering op basis van
de Algemene Wet
Bestuursrecht

Integrale brede
vraagverheldering op basis van
Gemeente
Sociale Dienstverlening
de Algemene Wet
Wageningen
Bestuursrecht

Het doel van de verwerking is
het uitvoeren van het
wetenschappelijk onderzoek
dat de uitvoering van het
project Vertrouwen Werkt
begeleid. Dit is een door het
rijk gestelde voorwaarde in het
kader van de
experimenteerregeling van de
Participatiewet

Sociale
Dienstverlening,
cluster midoffice
(klantmanagers)

Invorderen van dwangsommen
Publieke
en privaatrechtelijke en
Dienstverlening
publiekrechtelijke vorderingen

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

AVG-Grondslag

c) wettelijke
verplichting

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

Klanten,
gemachtigde,
advocaat,
bewindvoerder.

Categorieën
persoonsgegevens

Categorieën
ontvangers

Herkomst
gegevens

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum, Geboorteplaats,
Geboorteland, Overlijdensdatum,
Burgerlijke staat, Verblijfsrecht,
BSN, ID-bewijs, Handtekening,
Financiële gegevens; IBAN,
financiële positie, verzekeringen,
betalingen, ontvangsten,
bezittingen, vermogen, schulden,
uitkeringen, WOZ-waarde,
Kenteken,
Dienstbetrekkingen/Functies/CV,
Arbeidsrelaties,
Opleidingen/Diplomas/Certificate
n, Persoonsgegevens partner,
persoonsgegevens kind(eren),
Persoonsgegevens ouders, derde
belanghebbenden,
gemachtigden, omwonenden.
Biometrische gegevens, medische
gegevens, strafrechtelijke
gegevens.

Collega consulenten binnen het
sociaal domein,
samenwerkingspartners binnen
het sociaal domein
(maatschappelijk werk, sociaal Betrokkene, Corsa, Gws4All
raadslieden enz.), advocaten,
medische adviseurs, rechtbank,
werkgevers, sociale
rechercheur.

Collega consulenten binnen het
sociaal domein,
samenwerkingspartners binnen
Betrokkene
het sociaal domein
(maatschappelijk werk, sociaal
raadslieden enz.)

Algemene Wet
Bestuursrecht

Conform Archiefwet

c) wettelijke
verplichting

Algemene Wet
Bestuursrecht

Klant, partner,
minderjarige
Geen, gegevens worden kinderen en/of
pas opgeslagen
inwonende
wanneer er een
huisgenoten,
aanvraag (wettelijke
eventuele
grond) voor is en dan is gemachtigde,
de geldende termijn
mantelzorger(s),
voor die wetgeving van bewindvoerder,
toepassing.
hulpverlener(s),
eventuele externe
behandela(a)r(en).

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum,
Overlijdensdatum, Burgerlijke
staat, Verblijfsrecht, BSN, IDbewijs, ID-kopie, Handtekening,
Financiële gegevens; IBAN,
financiële positie, verzekeringen,
betalingen, ontvangsten,
bezittingen, vermogen, schulden,
uitkeringen. Biometrische
gegevens, medische gegevens,
strafrechtelijke gegevens.

a) toestemming,
c) wettelijke
verplichting

Door middel van
ondertekening van de
spelregels voor het
experiment hebben
deelnemers
medewerking
verklaard voor het
onderzoek. Het via
wetenschappelijk
onderzoek begeleiden
van het experiment is
een verplichting
vastgelegd in het
besluit van 22
februari, houdende
vaststelling van het
Tijdelijk besluit
experimenten
Participatiewet
(staatsblad 2017, nr
69).

Gedurende het
onderzoek en de fase
van eindrapportage (in
2020). De (anonieme)
data blijven daarna
beschikbaar voor
wetenschappelijk
onderzoek, conform de
hiervoor geldende eisen
en protocollen.

Geslacht, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Burgerlijke staat,
Financiele gegevens: uitkeringen, Tilburg University
Opleidingen/Diploma's/Certificate
n.

Gws4All (BUS gegevens).

Invorderingswet

Financiële gegevens: 7
jaar. Machtigingen voor
automatisch incasso
Burgers, Bedrijven
worden voor
onbepaalde tijd
opbewaard.

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
BSN, Handtekening, Financiële
gegevens: IBAN; financiële
positie; betalingen; schulden,
Kenteken, Persoonsgegevens
Kinderen, Gemachtigden.

Corsa, Betrokkene

c) wettelijke
verplichting
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Ontvangers van
bijstand (uitkering
levensonderhoud)
op basis van de
Participatiewet

Cannock Chase, voor het
uitvoeren van hun taak als
deurwaarder

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Doel
verwerking

Vaststellen rechtmatigheid
verstrekte / te verstrekken
uitkering d.m.v. vergelijking
van door de aanvrager
opgegeven gegevens met de
feitelijke situatie door middel
van verschillende
instrumenten, waaronder
waarneming ter plaatse.

Cluster/Team

Verantwoordelijke
verwerking

AVG-Grondslag

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

c) wettelijke
verplichting

Artikel 17
Participatiewet, Wet
1.5 jaar, processenBoet- en Maatregelen,
verbaal 7 jaar.
Algemene Wet
Bestuursrecht

Startpunt

1. Het integraal, effectief en
efficiënt bieden van algemene,
individuele en
maatwerkvoorzieningen voor
(jeugdige) hulpvragers m.b.t.
de Jeugdwet, Wmo2015, een
Gemeente
Sociale Dienstverlening
deel van de Participatiewet (reWageningen
integratie) en
schuldhulpverlening.
2. Het bieden van
psychosociale hulpverlening
(vrijwillig kader)

c) wettelijke
verplichting

P-wet, IOAW, IOAZ,
BBZ - 10 jaar na
beeindigen uitkering,
wmo en jeugd
afgehandeld - 15 jaar,
Wmo en jeugd
Participatiewet, IOAW, afgebroken - 10 jaar,
IOAZ, BBZ, WMO,
Wmo en jeugd
Jeugdwet.
ingetrokken - 5 jaar
Schulddienstverlening
uitgevoerd - 10 jaar,
schulddienstverlening
geweigerd - 5 jaar,
schulddienstverlening
afgebroken - 1 jaar

Register van verwerkingsactiviteiten

Het opstellen en bijwerken van
het register van
verwerkingsactiviteiten om
processen in kaart te brengen
Bedrijfsvoering
en daar de
procesverantwoordelijke bij te
zoeken om aantoonbaar te
voldoen aan de AVG

c) wettelijke
verplichting

Fraudeonderzoek ingevolge Sociale
Zekerheidswetgeving

Gehandicaptenparkeerplaats

Invordering Sociaal Domein =
Werkproces Invordering/Loonbeslag

Het realiseren van een
gehandicaptenparkeerplaats

Sociale Dienstverlening

Beheer en Realisatie

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

Invorderen van dwangsommen
en privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke vorderingen
Gemeente
m.n. indien ene minnelijk
Sociale Dienstverlening
Wageningen
traject niet tot stand komt of
niet (correct) wordt
nagekomen!

Afhandelen van verzoeken mbt
Verzoek ter uitoefening van rechten van
rechten van betrokkenen in
Bedrijfsvoering
betrokkenen
kade van de AVG

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

c) wettelijke
verplichting

c) wettelijke
verplichting

Gegevens worden
verwijderd wanneer de
betrokkene deze functie
niet meer uitoefent

AVG Art. 30

Categorieën
betrokkenen

Categorieën
ontvangers

Naam

Klant, partner,
minderjarige
kinderen en/of
inwonende
huisgenoten,
eventuele
gemachtigde,
mantelzorger(s),
bewindvoerder,
hulpverlener(s),
eventuele externe
behandela(a)r(en)

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum,
Overlijdensdatum, Burgerlijke
staat, Verblijfsrecht, BSN, BTWnummer ZZP'er, A-nummer,
RSIN-nummer, ID-bewijs, IDAlle binnen sociaal domein
kopie, Handtekening, Financiële
benoemnde ontvangers
gegevens; IBAN, financiële
positie, verzekeringen,
betalingen, ontvangsten,
bezittingen, vermogen, schulden,
uitkeringen, Biometrische
gegevens, Medische gegevens,
Strafrechtelijke gegevens.

Medewerkers
(intern
verantwoordelijke
en manager)

Naam

Invorderingswet

AVG Art. 15

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Burgers
doel van de verwerking

Medewerkers
informatiebeveiliging,
Management

Betrokkene, ouders
betrokkene, Scholen,
Huisarts, Veilig Thuis, Politie,
Woningcorporaties,
Zorgaanbieders,
medewerkers Sociale
Dienstverlening zoals KCC,
Zorg/Wmo, Inkomen &
Schulddienstverlening, Werk
& Participatie.

Betrokkene

NAW, Telefoonnummer, Emailadres, Geslacht,
Geboortedatum, Handtekening,
Pasfoto, Kenteken,
Persoonsgegevens partner,
Gehandicaptenparkeerkaart; of
Startpunt i.v.m. checken
betrokkene;
ze beschikken over een
gegevens en soms voor overleg aanvraagformulier en kopie
parkeerplaats op eigen terrein; of t.b.v. maatwerk
gehandicaptenparkeerkaart.
ze gebruik maken van een
rolstoel; of het een verhuizing
betreft en bijzonderheden die van
belang zijn voor een specifieke
aanvraag.

Naam, Adres, Woonplaats,
Telefoonnummer, E-mailadres,
Geslacht, Nationaliteit,
Geboortedatum, Geboorteplaats,
Geboorteland, Overlijdensdatum,
Burgerlijke staat, Verblijfsrecht,
Klanten/debiteuren BSN, ID-bewijs, Handtekening,
, medewerkers
Financiële gegevens; IBAN,
debiteuren
verzekeringen, schulden,
uitkeringen, WOZ waarde,
Kenteken, Arbeidsrelaties,
Persoonsgegevens partner,
persoonsgegevens kind(eren),
persoonsgegevens ouders,
Pasfoto

7 jaar na vervallen
belang

Herkomst
gegevens

Onderzoeksbronnen Sociale
Recherche: BRP, KvK,
collegas van Bezwaar en Beroep
Kadaster, Suwinet, overige
WPI zoals terugvorderingen,
op te vragen bronnen (zie
rapportages worden
artikel 63 en 64
geanonymiseerd
Participatiewet en artikel 5:11
Awb).

Klant

Regeling
Minimaal totdat de
Aanvrager
Gehandicaptenparkeer gehandicaptenparkeerpl
vergunningen
kaart
aats opgeheven is.
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Categorieën
persoonsgegevens

Bij loonbeslagen: werkgevers,
bedrijven en instellingen. Bij
geen mogelijkheid tot beslag
kan er overdracht aan een
deurwaarder volgen.

Afhankelijk van verzoek. Inzage:
BSN. Rectificatie: geen.
Medewerkers Bedrijfsvoering
Aanvulling: in principe alles
gemeente.
mogelijk.

GWS4all, Key2Burgerzaken,
Suwinet, Corsa, RDW,
Betrokkene

Betrokkene

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Beeldbank (Foto- en filmmateriaal
Communicatie)

Register burgerlijke stand

Doel
verwerking

Informatie aan inwoners over
activiteiten van de gemeente.
De foto of film wordt gebruikt
om een
communicatieboodschap
sterker te maken.

Index op registers van de
burgerlijke stand; registreren
rechtsfeiten

Cluster/Team

Facilitair

Publieke
Dienstverlening

Verantwoordelijke
verwerking

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

AVG-Grondslag

a) toestemming

c) wettelijke
verplichting

Wet/Taak

Informatie voor
inwoners /
transparantie

Burgerlijk wetboek

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

Categorieën
persoonsgegevens

Personen die
5 jaar (in
zichtbaar in beeld
Naam, Adres, Woonplaats,
toestemmingsverklaring
zijn gebracht op de Telefoonnummer.
)
foto’s.

1 jaar tot eeuwig

Categorieën
ontvangers

Herkomst
gegevens

Medewerkers gemeente die
foto’s ter illustratie nodig
hebben, aan de gemeente
gerelateerde organisaties zoals
buurthuizen

Betrokkene
(toestemmingsverklaring)

Betrokkene of
uitvaartverzorger

Burgers, personen
die willen trouwen,
ouders, kinderen,
individuen,
ingezetenen en niet
ingezetenen,
uitvaartverzorgers

NAW, A-nummer, BSN, ouders,
(ex)partners, kinderen,
telefoonnummer, e-mailadres ,
handtekening

(medewerkers van)
Overheidsorganenen middels
geautomatiseerde verwerking
LV ogv BRP

Aangewezen toezichthouders
(specifieke ambtenaren
gemeente Wageningen), bureau Terugmelding
legitiem b.v., andere
overheidsinstanties

Dossier Adresonderzoeken

Actueel houden BRP

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Wet BRP

10 jaar na afloop
onderzoek

Burgers

NAW, A-nummer, BSN, ouders,
(ex)partners, kinderen,
telefoonnummer, e-mailadres ,
handtekening, nationaliteit,
geboortedatum,
overlijdensdatum, verblijfsrecht

Buitengewone ambtenaren van de
burgerlijke stand (BABS)

Registratie BABS'en

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Burgerlijk wetboek

5 jaar

Burgers die BABS
willen worden/zijn

NAW, telefoon, e-mail, Id-bewijs, Medewerkers gemeente
Handtekening
Wageningen, Rechtbank

Betrokkene

Betrokkenhe

Rijkswet op het
Nederlanderschap

Koninklijk Besluit en
optieverklaring tot
verlening onbepaalde
tijd, het dossier 2 jaar

Niet-nederlanders
die Nederlander
willen worden

NAW-gegevens, A-nummer, BSN,
persoonsgegevens ouders,
(ex)partners en kinderen,
telefoonnummer, e-mailadres ,
handtekening, nationaliteit,
geboortedatum,
Naturalisatiemedewerker(s)
overlijdensdatum, verblijfsrecht,
financiële gegevens: betaling,
strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten, opleidingen,
diploma's, certificaten, ID-bewijs

c) wettelijke
verplichting

Burgerlijk Wetboek

1 jaar na opmaken
akte.

bruidsparen/geregi
streerde partners,
hun ouders en
kinderen, getuigen

NAW, A-nummer, BSN, ouders,
(ex)partners, kinderen,
telefoonnummer, e-mailadres ,
handtekening, nationaliteit

Amtenaar Burgerlijke Stand en
Bijzondere ambtenaar
Burgerlijke Stand.

Betrokkene

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Kieswet

onbeperkt of tot einde
benoeming

Stembureauleden
en tellers

NAW, handtekening,
rekeningnummer,
telefoonnummer, emailadres.

Medewerkers verkiezingen

Betrokkene

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Paspoortwet en
Paspoort
Uitvoeringsregeling
Nederland

tot 9-3-2014 elf jaar na
Burgers
afgifte. Na 9-3-2014
Wageningen
zestien jaar na afgifte.

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Wegenverkeerswet
1994 en Reglement
Rijbewijzen

elf jaar na afgifte

Registratie naturalisatie- en
optieverzoeken

Het registreren, monitoren en
Publieke
afhandelen van verzoeken voor
Dienstverlening
optie en naturalisatie

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Register huwelijksdossiers

Verzamelen van gegevens ivm
Publieke
melding voorgenomen huwelijk
Dienstverlening
& partnerschap

Gemeente
Wageningen

Register stembureauleden

Organiseren bemensing van de Publieke
stembureaus
Dienstverlening

Reisdocumenten

Afgifte reisdocumenten
(inclusief
RAAS/fraudebestrijding) (ook
voor vreemdelingen en
vluchtelingen)

Verwerking van rijbewijsaanvragen,
inhoudingen en vermissingen

Verwerking van
rijbewijsaanvragen,
inhoudingen en vermissingen
(inclusief fraudebestrijding)

Aangehaakte gegevens BRP

1. Informatie leveren aan
binnengemeentelijke afnemers
m.b.v. de aangehaakte
Publieke
gegevens
Dienstverlening
2. Dossieraantekeningen
ondersteunend ten behoeve
van de bijhouding van de BRP

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Afsprakensysteem

Maken van afspraken door
klanten en door medewerkers
van de gemeente

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Verloren en gevonden voorwerpen

Afhandelen aangiften van
gevonden en verloren
voorwerpen

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Burgers
Wageningen of
zonder vaste woon
of verblijfplaats

B&W besluit van 24-12017 (werken op
Volgens archiefwet
afspraak
Publiekszaken)
3 maanden voor
waarde onder de 450
Burgerlijk wetboek
euro en een jaar voor
waarde boven de 450
euro
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BSN, NAW, verblijfsrecht

Medewerkers Publieke
Dienstverlening

Betrokkene

Betrokkene, BRP, RDW, CBR,
Betrokkene

NAW, A-nummer, BSN, ouders,
(ex)partners, kinderen,
telefoonnummer, e-mailadres ,
handtekening,
reisdocumentgegevens,
verblijfsrecht

medewerkers Gemeente
Wageningen, overheidsorganen,
Medewerkers gemeente
bijzondere derden en vrije
derden

burgers

NAW,telefoonnummer,
emailadres

medewerkers Publieke
Dienstverlening

Betrokkene

Burgers
Wageningen

NAW-gegevens

Medewerkers Publieke
Dienstverlening

Betrokkene

Verschillende
Burgers
bewaartermijnen van
Wageningen
onbeperkt tot een jaar.

Wet BRP

NAW,
Medewerkers Publieke
reisdocumentgegevens,telefoonn
Dienstverlening, Identiteit en
ummer, lengte (biometrische
Diensten B.V.
gegevens).

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Verkoop snippertgroen

Doel
verwerking

Komen tot een overeenkomst
tot koop snippergroen

Cluster/Team

Beheer en Realisatie

Registratie van contractuele
Registratie van huurders/gebruikers van huurder/gebruikers (huurders)
Beheer en Realisatie
gemeentelijke panden of gronden
van gemeentelijke panden of
gronden

Gemeentelijk vastgoed
eigendommenregistratie

1. Registratie van
gemeentelijke vastgoed
eigendommen, gemeentelijke
grond en de gebruikers en
overeenkomsten die daarop
rusten.
2. Monitoren van proces rond
beheer, verhuur en verkoop

Beheer en Realisatie

Verantwoordelijke
verwerking

Gemeente
Wageningen

Behandelen aanvragen
vergunningen kabels en
leidingen

Beheer en Realisatie

Kapvergunning

Behandelen aanvragen voor
het kappen van bomen

Drank- en horecavergunningen

Behandelen van aanvragen om
vergunningen en ontheffingen
i.h.k.v. de drank- en horecawet Publieke
Bestuurlijke en preventieve
Dienstverlening
aanpak van de georganiseerde
misdaad

Aanwezigheidsvergunning
Kansspelautomaten

Behandelen aanvragen
vergunning kansspelautomaat

Publieke
Dienstverlening

Publieke
Dienstverlening

b) uitvoeren
overeenkomst

Gemeente
Wageningen

b) uitvoeren
overeenkomst

Gemeente
Wageningen

b) uitvoeren
overeenkomst

Voorzien in inkomen op grond
van landelijke en lokale
Uitvoering Participatiewet, IOAW, IOAZ,
Gemeente
regelgeving, inclusief boetes en Sociale dienstverlening
BBZ
Wageningen
maatregelen, verhaal en
terugvordering

Vergunningen kabels en leidingen

AVG-Grondslag

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

Categorieën
persoonsgegevens

Categorieën
ontvangers

Herkomst
gegevens

N.v.t.

niet langer dan
Klant (koper
noodzakelijk voor het
snippergroen)
doel van de verwerking

NAW-gegevens, telefoonnummer,
emailadres, paspoort/ID kopie,
handtekening, geslacht,
Medewerkers gemeente
geboortedatum, kadastrale
Wageningen, notaris
gegevens, persoonsgegevens
partner, financiële gegevens:
ontvangsten

N.v.t.

Corsa bewaartermijnen,
fysieke documenten
worden vernietigd aan Huurder/gebruiker
het einde van het
traject

NAW-gegevens, telefoonnummer,
emailadres, paspoort/ID kopie,
handtekening, geslacht,
Medewerkers gemeente
geboortedatum, kadastrale
Wageningen
gegevens, BTW-nummer, KvKnummer

Betrokkene

Burgerlijk wetboek

Corsa bewaartermijnen,
fysieke documenten
College van B&W,
worden vernietigd aan teammanager,
het einde van het
klantmanager
traject

Naam, telefoonnummer,
emailadres, handtekening

Betrokkene

NAW, telefoonnummer, eKlant, partner,
mailadres, geslacht, Nationaliteit,
minderjarige
geboortedatum,overlijdensdatum
kinderen en/of
, Burgerlijke staat, Verblijfsrecht,
inwonende
BSN, BTW nr ZZP, A-nummer,
huisgenoten,
RSIN nummer, ID-bewijs, IDeventuele
kopie, Handtekening. Financiele
gemachtigde,
gegevens; IBAN, financiele
bewindvoerder,
positie, bezittingen, vermogen,
hulpverlener(s),
schulden, verzekeringen,
eventuele externe betalingen, ontvangsten,
behandela(a)r(en), uitkeringen. gegevens over
gezondheid

c) wettelijke
verplichting

Participatiewet, IOAW, 10 jaar na beeindigen
IOAZ, BBZ
van de uitkering

e) algemeen
belang

Verordening kabels en niet langer dan
Aanvrager
leidingen, Handboek
noodzakelijk voor het
vergunningen
kabels en leidingen.
doel van de verwerking

14 weken tenzij een
bezwaar of
beroepsprocedure van
toepassing is

Contractpartners (bijv.
reintegratiebureau's, chip shop
ik doe mee, menzis, expert),
bewindvoerders,
werkgeversservicepunt, collega
consulenten binnen het sociaal
domein, advocaten,
Betrokkene, medewerkers
belastingdienst,
gemeente Wageningen,
bezwarencommissie, CBS,
Corsa.
accountant, interne controle,
overige medewerkers sociaal
domein (bijvoorbeeld kwaliteit
en administratie), UWV, SVB,
gemeente Ede,
inlichtingenbureau

NAW-gegevens, telefoonnummer, Medewerkers vergunningen,
handtekening, e-mailadres
interne adviseurs

Aanvrager

Aanvrager
vergunningen

Medewerkers vergunningen,
externe adviseurs Treevision.
Zij controleren op locatie of
verstrekte informatie voor
NAW-gegevens, telefoonnummer, vergunning klopt. Betrokkenen
handtekening, e-mailadres,
kunnen bij aanvraag aangeven Betrokkene
geslacht, BSN,
dat NAW gegevens niet vrij
gegeven mogen worden aan
derden. In geval van een
bezwaar- of beroepsprocedure:
de bezwarencommissie.

Aanvrager
vergunningen

NAW-gegevens, geboortedatum,
handtekening , e-mailadres,
sociale hygiene diploma,
strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten, financiële
gegevens (BIBOB) BSN kopie IDbewijs, telefoonnummer

Medewerkers vergunningen,
mensen die de verleende
vergunning opvragen, externe
adviseurs (zoals politie,
Betrokkene
brandweer etc.) (strafbare
feiten zijn alleen zichtbaar voor
medewerkers)

NAW gegevens

Medewerkers vergunningen,
DIV

c) wettelijke
verplichting

Bomenverordening
2010

e) algemeen
belang

Vraag Arie (Corsa)
Algemene Plaatselijke (strafbare feiten
Verordening , Drank- worden verwijderd
en Horecawet.
wanneer vergunning
wordt verleend)

e) algemeen
belang

strafbare feiten worden
verwijderd wanneer
Wet op de
vergunning wordt
Kansspelen, Algemene verleend, papieren
Aanvrager
Plaatselijke
dossier wordt vernietigd vergunning
Verordening
na afdoening aanvraag
& digitaal dossier wordt
oneindig bewaard
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College van B&W,
teammanager, klantmanager

Betrokkene

Betrokkene

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Exploitatievergunningen, inclusief
terrasvergunningen

BIBOB

Doel
verwerking

1. Het verlenen van
exploitatievergunningen en
handhaving indien nodig
2. Bestuurlijke en preventieve
aanpak van de georganiseerde
misdaad

Cluster/Team

Publieke
Dienstverlening

1. Beoordelen integriteit van
verzoekers om vergunningen
op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening
betreffende inrichting of
Publieke
bedrijf, de Drank- en
Dienstverlening
horecawet
2. Bestuurlijke en preventieve
aanpak van de georganiseerde
misdaad

Handhaving Drank- en Horecawet

Opsporing en handhaving DHW
Publieke
in het kader van de
Dienstverlening
volksgezondheid

Verantwoordelijke
verwerking

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

AVG-Grondslag

e) algemeen
belang

e) algemeen
belang

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

strafbare feiten worden
verwijderd wanneer
vergunning wordt
Algemene Plaatselijke verleend, papieren
Aanvrager
Verordening
dossier wordt vernietigd vergunning
na afdoening aanvraag
& digitaal dossier wordt
oneindig bewaard

Wet BIBOB

Vernietiging na
vergunningverlening

Aanvrager
vergunningen

Drank- en Horecawet

strafbare feiten worden
verwijderd wanneer
vergunning wordt
verleend, papieren
Wetsovertreders
dossier wordt vernietigd
na afdoening aanvraag
& digitaal dossier wordt
oneindig bewaard

Categorieën
persoonsgegevens

Categorieën
ontvangers

NAW-gegevens, geboortedatum,
handtekening , e-mailadres,
sociale hygiene diploma,
Medewerkers vergunningen,
strafrechtelijke veroordelingen en
DIV
strafbare feiten, financiële
gegevens (BIBOB) BSN kopie IDbewijs, telefoonnummer

Herkomst
gegevens

Betrokkene

NAW-gegevens, geboortedatum,
handtekening , e-mailadres,
strafrechtelijke veroordelingen en Medewerkers vergunningen,
Betrokkene, Bureau BIBOB,
strafbare feiten, financiële
ministerie van justitie en politie Politie en Justitie
gegevens (BIBOB) BSN kopie IDbewijs

NAW-gegevens, geboortedatum,
handtekening , e-mailadres,
strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten, financiële
gegevens (BIBOB) BSN kopie IDbewijs

Medewerkers vergunningen,
Burgemeester, inspecteur DHW,
ambtenaar openbare orde en
Melder, Handhaver, Politie
veiligheid, politie,
wetsovertreders

NAW-gegevens, emailadres

Medewerkers algemene
receptie, sociale zaken, politie

Eigen onderzoek

NAW-gegevens

Aan de geadreseerde

Betrokkene

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Toegangontzeggingen gemeentelijke
gebouwen bij agressie en geweld

Registreren welke personen de
toegang tot een gemeentelijk
pand is ontzegd en voorkomen Bedrijfsvoering
dat betrokkene toch
binnenkomt

Gemeente
Wageningen

f)
gerechtvaardigd
belang

Beveiliging gebouw

Zolang het
toegangsverbod geldt

Sjabloonbeheer brieven

Pre-fill van gegevens voor
brieven en (interne)
documenten

Gemeente
Wageningen

f)
gerechtvaardigd
belang

Intern beheer

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Werknemers
doel van de verwerking

Informatievoorziening en registratie
tijdens rampen en crises

1. Informatievoorziening (wie
wonen er in een getroffen
gebied)
2. Registratie aan welke
mensen onderdak wordt
verleend

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Wet veiligheidsregio's

verwijdering gegevens
na afronding incident

natuurlijke
personen die
AOV-ers, politie,
betrokken zijn bij
NAW-gegevens, telefoonnummer woningstichting, brandweer,
een incident / crisis
(regionaal)Crisisteam
in de gemeente
Wageningen

OOV-alert

Alarmering bij rampen en
crises

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Wet veiligheidsregio's

duur deelname aan
crisisteam

Medewerkers
crisisteam, VGGM,
aov-ers

NAW-gegevens, telefoonnummer

Medewerkers crisisteam, VGGM,
Betrokkene
aov-ers

Gemeente
Wageningen

f)
gerechtvaardigd
belang

Beveiliging gebouw

Bewaartermijn tot
uitdiensttreding

Nieuwe
medewerkers

NAW-gegevens medewerkers,
telefoonnummer, handtekening

Bode-dienst, applicatiebeheerde Betrokkene, medewerkers
telefonie, informatiebalie,
gemeente afdeling Personeel
telefooncentrale
en Organisatie

Gemeente
Wageningen

f)
gerechtvaardigd
belang

Beveiliging gebouw

72-uur, bij incident
langer

Bezoekers
gemeentewerf,
medewerkers
gemeentewerf

Alles wat op beeld komt

Manager werfbeheer, politie

Camera

Medewerkers

NAW-gegevens,
telefoonnummers, emailadres,
BSN, datum-in-dienst-treding,
kopie-ID, nationaliteit, naam
partner, burgerlijke staat, naam
kinderen, financiële gegevens:
IBAN, pasfoto, lidmaatschap
vakbond, lidmaatschap pv,
toelagen

Medewerkers
salarisadministratie

Betrokkene

Toegang gebouwen, terreinen en
gebruik van voorzieningen, waaronder
lockers en MFP's

Camerabewaking gemeentelijke
terreinen (gemeentewerf)

Personeelshypotheken

Bedrijfsvoering

Toegang tot gebouwen,
terreinen en gebruik van
voorzieningen, waaronder
Facilitair
lockers en MFP's door middel
van een pas
1. Waarborgen van veiligheid,
welzijn en zorg in de meest
brede zin
2. Beveiliging gebouwen en
terreinen en verzamelen
objectief bewijsmateriaal na
Bedrijfsvoering
ontstane schade ten behoeve
van afhandeling schadeclaims
en afhandeling calamiteiten en
het vastleggen van incidenten.
3. Preventie

Het onderhouden van
hypotheken aan
gemeentepersoneel
(Sterfhuisconstructie)

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

b) uitvoeren
overeenkomst

Burgerlijk wetboek
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5 jaar, gegevens staan
bij DIV

Natuurlijke
personen die
ambtenaren
agressief hebben
bejegend

BRP, Kaartviewer

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Doel
verwerking

Cluster/Team

Verantwoordelijke
verwerking

AVG-Grondslag

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

Categorieën
persoonsgegevens

NAW-gegevens, telefoonnummer,
emailadres, geslacht,
nationaliteit, geboortedatum,
overlijdensdatum, burgerlijke
staat verblijfsrecht, BSN, BTWnummer ZZP'er, ID-kopie,
handtekening, pasfoto, foto,
Financiële gegevens (IBAN,
financiële positie, verzekeringen,
betalingen, ontvangsten,
Inwoners,
bezittingen, vermogen, schulden,
klanten/cliënten,
uitkeringen, subsidies) Ras of
Adviseur interne controle,
websitebezoekers, etnische afkomst, lidmaatschap
accountant, management,
medewerkers,
vakbond, gegevens over
medewerkers
bedrijven, burgers gezondheid, strafrechtelijke
buiten Wageningen veroordelingen en strafbare
feiten, kadatrale gegevens, WOZ
waarde, kenteken,
dienstbetrekkingen/functies/CV,
arbeidsrelatie(s)
opleidingen/diploma's/certificaten
, persoonsgegevens partner,
persoonsgegevens kinderen,
persoonsgegevens ouders,
derden belanghebbenden,
gemachtigden

Interne controlebestanden

1. Uitvoering van interne
controles conform het VIC-plan
op de door Wageningen uit te
Bedrijfsvoering
voeren bedrijfsprocessen
2. Verantwoording voor
accountants

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Gemeentewet

SISA bewaartermijnen
financiële gegevens 7
+1 jaar

Gemeentelijk incidentenregistratie en
werkplekonderzoeken

Registratie en behandeling van
agressie, bedrijfsongevallen en
Bedrijfsvoering
ongewenst gedrag en
werkplekonderzoeken

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Arbowetgeving

Bezoekers, klanten,
niet langer dan
NAW-gegevens, telefoonnummer,
medewekers
noodzakelijk voor het
emailadres, medische gegevens
gemeente
doel van de verwerking
(bij interne ongevallen)
Wageningen

Betrokkene medewerker

Medewerkers
salarisadministratie,
medewerkers DIV

Betrokkene medewerker

Medewerkers
salarisadministratie, P&O

Betrokkene

Collectieve
Arbeidsovereenkomst

10+1 jaar

Medewerkers

b) uitvoeren
overeenkomst

Collectieve
Arbeidsovereenkomst

10+1 jaar

NAW-gegevens, bankrekeningnr,
Medewerkers, oud- BSN, geboortedatum, burgerlijke Medewerkers gemeente
medewerkers
staat, bedrag (maandelijkse
Wageningen
uitkering), datum aanstelling

Betrokkene

c) wettelijke
verplichting

Klachtenprocedure
Wageningen

Niet bekend

Medewerkers,
aanvragers,
betrokkenen

Naam, Adres

geen

Betrokkene

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Gemeentewet

6 maanden

Justitiabelen

NAW, BSN, geboortedatum,
strafrechtelijke veroordeling(en)

Politie, Veiligheidsadviseur

Minister van Justitie

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Kieswet

3 maanden na
verkiezing

Kiesgerechtigden

NAW, geboortedatum.

Orgaisator verkiezingen

BRP

Salarisadministratie

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

b) uitvoeren
overeenkomst

APPA regeling oud-wethouders en
huidige wethouders

Berekenen, vastleggen en
betalen van uitkeringen i.v.m.
beëindiging van dienstverband
en daaraan gelieerde
betalingen

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

Klachtenafhandeling

Registreren en afhandelen van
Gemeente
Sociale Dienstverlening
klachten over ambtenaren
Wageningen

Drukken stempassen

Arbo coördinator,
vertrouwenspersoon,
plaatselijke arbeidsdeskundige,
bedrijfsarts

NAW-gegevens,
telefoonnummers, emailadres,
BSN, datum-in-dienst-treding,
kopie-ID, nationaliteit, naam
partner, burgerlijke staat, naam
kinderen, financiële gegevens:
bankrekeningnr, pasfoto,
lidmaatschap vakbond,
lidmaatschap pv, toelagen

Berekenen, vastleggen en
betalen van salarissen,
vergoedingen, etc., en andere
daaraan gelieerde betalingen
en uit het uitvoeren van
loonbeslag

Bestuurlijke informatie justitiabelen

Betrokkene applicaties

10+1 jaar

Uitvoering wet ID-plicht door
salarisadministratie

Beoordelen of
maatschappelijke onrust gaat
ontstaan i.h.k.v. handhaving
Bedrijfsvoering
openbare orde en veiligheid en
het nemen van preventieve
maatregelen
Publieke
Het drukken van stempassen
Dienstverlening

Herkomst
gegevens

NAW-gegevens,
telefoonnummers, emailadres,
BSN, datum-in-dienst-treding,
Medewerkers, oud- kopie-ID, nationaliteit, naam
medewerkers
partner, burgerlijke staat, naam
kinderen, financiële gegevens,
pasfoto, loopbaanhistorie,
loonbelastingverklaring

Kopie ID-bewijzen personeelsdossier

Bedrijfsvoering

Categorieën
ontvangers

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Wet ID-plicht
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Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Aanbieden afval

Verzuimregistratie & langdurige ziekte

Doel
verwerking

Cluster/Team

Invulling geven aan de door
het college vastgestelde
afvalstoffenverordening.
Verstrekken van inzamelmiddel
aan adres waarvoor
afvalstoffenheffing wordt
betaald.
Beheer en Realisatie
Voorkomen illegaal aanbieden
van bedrijfsmatig afval.
verstrekken afvalpas voor
toegang afvalbrengstation
en/of verzamelcontainers
Het registreren van verzuim
van medewerkers &
begeleiding traject langdurige
ziekte

Facilitair

Verantwoordelijke
verwerking

AVG-Grondslag

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

e) algemeen
belang

Afvalstoffenheffing,
wet milieubeheer

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Wet verbetering
poortwachter,
Ziektewet

niet langer dan
Medewerkers
noodzakelijk voor het
gemeente
doel van de verwerking Wageningen

Begraafplaatsadministratie

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Registratie verzoeken om
bodeminformatie

Registratie verzoeken om
bodeminformatie

Beheer en Realisatie

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Wet Openbaar
Bestuur

Bestemmingsplanprocedures

1. Het op aanvraag voeren van
een
bestemmingsplanprocedure
2. Het op eigen initiatief voeren
van een
Beleid en Projecten
bestemmingsplanprocedure
3. Het sluiten van anterieure
overeenkomsten ten behoeve
van
bestemmingsplanprocedures

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Overledene,
Rechthebbende,
Contactpersoon
familie

BRP, Betrokkene,
Begrafenisondernemers.

Betrokkene

Aanvrager,
indieners
niet langer dan
zienswijze, derde
noodzakelijk voor het
belanghebbenden,
doel van de verwerking
externe
adviespartijen

Aanvragers: NAW-gegevens, emailadres, kadastergegevens,
telefoonnummer. Indieners
zienswijze en derde
belanghebbenden: NAWgegevens, e-mailadres,
telefoonnummer,
kadastergegevens. Externe
adviespartijen: naam
contactpersoon, adres bedrijf.

Iedereen die kennis neemt van
openbaar stuk

Betrokkene

Wet Ruimtelijke
Ordening

Aanvragers,
niet langer dan
belanghebbenden,
noodzakelijk voor het
externe
doel van de verwerking
adviespartijen

Aanvragers: NAW-gegevens,
BSN, e-mailadres,
telefoonnummer,
kadastergegevens, WOZtaxaties.
Belanghebbenden: NAWgegevens, e-mailadres,
telefoonnummer,
planschadeverhaalsovereenkomst
.
Externe adviespartijen: naam
contactpersoon, adres bedrijf,
telefoonnummer, e-mailadres

Medewerkers financiële
administratie Gemeente
Wageningen, Adviesbureau,
belanghebbenden,
Betrokkene, adviesbureau.
bezwarencommissie, rechtbank,
raad van state, gemeenteraad,
College van B&W.

Verzoeker, zakelijk
niet langer dan
gerechtigden,
noodzakelijk voor het
beperkt
NAW, kadastergegevens
doel van de verwerking gerechtigden en ter
zake gerechtigden

Wet Ruimtelijke
Ordening

e) algemeen
belang

Gemeentelijke monumenten en
rijksmonumenten

Behandelen van verzoeken tot
aanwijzing van een
gemeentelijk monument of
Beleid en Projecten
rijksmonument of het op eigen
initiatief aanwijzen van een
gemeentelijk monument

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Erfgoedwet

Intake meldingen overlast

Registratie van meldingen
overlast

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

niet langer dan
Melder,
Algemene Plaatselijke
noodzakelijk voor het
betrokkene,
Verordening
doel van de verwerking verdachte

e) algemeen
belang

Rechthebbende,
Belanghebbende, Steenhouwer
(alleen NAW-gegevens
rechthebbende en naam
overledene),
Uitvaartverzorgers.

Geen

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

Overledene: Naam, BSN,
geboorteplaats en -datum,
geslacht, burgerlijke staat, datum
en plaats overlijden, datum
begraven/bijzetten, grafnummer.
Rechthebbende en
contactpersoon familie: NAWgegevens, BSN, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres,
relatie tot overledene.

Betrokkene, Leidinggevende,
Bedrijfsarts, Externe
adviseurs

Naam, e-mailadres,
telefoonnummer

Behandelen aanvragen
tegemoetkoming in
Beleid en Projecten
planschade/nadeelcompensatie

Beheer en Realisatie

Medewerkers gemeente
Naam, afdeling, begin/einde
Wageningen; P&O-servicedesk
verzuim (datum), SOFI-nummer,
en P&O-adviseur,
NAW-gegevens, geboortedatum
teammanager, bedrijfsarts.

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Aanvrager
doel van de verwerking

Planschade/Nadeelcompensatie

Strafrechtelijke handhaving
BOA domeinlijst 1

Herkomst
gegevens

Gemeente
Wageningen

Wet op de
niet langer dan
Lijkbezorging,
noodzakelijk voor het
Verordening algemene
doel van de verwerking
begraafplaats

Strafrechtelijke handhaving

Categorieën
ontvangers

gebruiker van een
woonperceel met
grondgebonden
Naam, afdeling, begin/einde
Tot einde traject - duur
Medewerkers gemeente
woning/belastingpli verzuim (datum), SOFI-nummer,
Betrokkene
van de service
Wageningen, medewerkers ACV
chtige in
NAW-gegevens, geboorte datum
Wageningen en
Veenedaal

Registratie en administratie
van de gemeentelijke
begraafplaats

Beheer en Realisatie

Categorieën
persoonsgegevens

Wetboek
Strafvordering
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Verdachte,
benadeelde,
niet langer dan
slachtoffers,
noodzakelijk voor het
verbalisanten
doel van de verwerking
overige korpsen,
getuigen

NAW, e-mailadres,
telefoonnummer

Geen

Betrokkene, Kadaster, BRP

Politie, medewerkers gemeente
Betrokkene
Wageningen

NAW, BSN, alle gegevens die
noodzakelijk zijn om de waarheid Politie, Openbaar Ministerie
aan het licht te brengen

Handhaver/Toezichthouder,
Kamer van Koophandel, BRP

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Doel
verwerking

Cluster/Team

Toezicht jeugdoverlast

1. In kaart brengen
overlastgevende en/of
Beheer en Realisatie
criminele jeugdgroepen
2. Terugbrengen jeugdoverlast

Landelijk register Kinderopvang

1. Behandelen van aanvragen
om te worden ingeschreven (of
gewijzigd) in het landelijk
register Kinderopvang
2. Registratie van
Beleid en Projecten
kinderopvangvoorzieningen die
voldoen aan de wettelijke
vereisten
3. Handhaving

Uitvoering Wet Bijzondere Opname
Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet
BOPZ)

Administratieve afhandeling
van een onvrijwillige opname in Bedrijfsvoering
het kader van de Wet BOPZ

Verantwoordelijke
verwerking

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Wageningen

AVG-Grondslag

e) algemeen
belang

e) algemeen
belang

e) algemeen
belang

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

Categorieën
persoonsgegevens

Categorieën
ontvangers

Herkomst
gegevens

Algemene wet
bestuursrecht

niet langer dan
Betrokkene
noodzakelijk voor het
jeugdige
doel van de verwerking

NAW-gegevens, BSN, alle
gegevens die noodzakelijk zijn
om de waarheid aan het licht te
brengen

Politie, Openbaar Ministerie

Wet kinderopvang

Houder
niet langer dan
kindercentrum of
noodzakelijk voor het
gastouderbureau,
doel van de verwerking gastouders, ouders
kinderen

NAW-gegevens, BSN, telefoon,
rechtsvorm, KvK-nr, e-mail,
kopie verklaring omtrent gedrag,
kopie ID-bewijs, Diploma's,
Advies GGD.

Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (Landelijke
register Kinderopvang), GGD,
Betrokkene, GGD.
belastingdienst, iedereen die
openbaar register kinderopvang
raadpleegt

Burger die
niet langer dan
onvrijwillige
noodzakelijk voor het
opname moet
doel van de verwerking ondergaan,
familieleden

NAW-gegevens, BSN, medische
gegevens, NAW-gegevens van
directe familie.

Geneeskundig inspecteur voor
de Geestelijke
Gezondheidszorg, Officier van
Justitie, hoofd rechtbank,
Psychiater, Huisarts, Officier
wettelijk vertegenwoordiger van
van Justitie
de in bewaring gestelde
persoon, Raad voor
Rechtsbijstand, Inspectie voor
de Gezondheidszorg

Decorandus,
niet langer dan
voorsteller,
noodzakelijk voor het
ondersteunende
doel van de verwerking
relaties

Decorandus: NAW-gegevens,
BSN, A-nr., geboortedatum,
geboorteplaats, burgerlijke staat,
verklaring geen bezwaar BIGgeregistreerden,
Uittreksels uit Justitieregister en
Politieregister
Advies Burgemeester
Status en resultaat procedure.
Voorsteller en ondersteunende
relaties: NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mail, relatie
t.o.v. de kandidaat,
ondersteuningsbrieven

Burgemeester, Provincie,
Kanselarij der Nederlandse
Orden Ministerie (afhankelijk
van activiteiten), Koningshuis

Voordragers en andere
informatiebronnen, zoals
werkgevers, politie en
justitie, BRP, BIG

Kandidaat: NAW-gegevens,
geboortedatum. Voorstellers:
NAW-gegevens, reden
voordragen

Gemeenteraad, college van
B&W, bestuurssecretariaat

Voordragers en andere
informatiebronnen, krant (bij
kinderlintjes)

Betrokkene

Wet bijzondere
opnemingen
psychiatrische
ziekenhuizen

BRP

Koninklijke Onderscheidingen

Belonen van een
vrijwilliger/werknemer met zijn
inzet voor de maatschappij
Facilitair
d.m.v. het uitreiken van een
Koninklijke Onderscheiding

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Wetgeving op het
gebied van de Orde
van de Nederlandse
Leeuw
en de Orde van
Oranje-Nassau,
Militaire Willems Orde
en andere
onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen en
kinderlintjes

Waarderen namens de raad en
het college van een persoon
met maatschappelijke
Facilitair
verdiensten met een
gemeentelijke onderscheiding
of een kinderlintje

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Gemeentewet,
verordening
gemeentelijke
onderscheidingen

niet langer dan
Kandidaat,
noodzakelijk voor het
voorsteller
doel van de verwerking

Huisnummerbesluiten

Het toekenen/intrekken van
(huis)nummers

Publieke
Dienstverlening

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Wet basisregistraties
adressen en
gebouwen

Aanvragers Wabovergunning
bouwen,
niet langer dan
gemachtigde van
noodzakelijk voor het
NAW-gegevens
aanvrager,
doel van de verwerking
eigenaar/gebruiker
panden, projectontwikkelaars

Geen

E-Dienstverlening (Website Gemeente)

Het digitaal aanbieden van
diensten aan de burger

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Uitvoering
publiekrechtelijke
taken

niet langer dan
Iedereen die
noodzakelijk voor het
website bezoekt
doel van de verwerking

Afhankelijk van dienst die wordt
aangevraagd. Altijd IP-adres.

Afhankelijk van dienst die wordt
aangevraagd. IP-adres: Google Betrokkene
Analytics

Verzendlijst persberichten

Verzenden van persberichten
naar lokale, regionale en
landelijke media en het
onderhouden van contacten
met media

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Wet Openbaar
Bestuur

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Journalisten
doel van de verwerking

Naam, e-mailadres,
telefoonnummer, redactieadres

Geen

Betrokkene

Financiële administratie gemeente

Betalen van nota's, versturen
van nota's, invorderen en
bewaken van inningen

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

NAW-gegevens, financiële
niet langer dan
Besluit begroting en
gegevens: IBAN,
noodzakelijk voor het
Debiteur, crediteur
verantwoording (BBV)
debiteurennummer,
doel van de verwerking
crediteurennummer; KvK-nr.

Deurwaarder

Facturem leveranciers,
voorliggende processen, KvK,
BRP

Particuliere archief

Documenteren van de
samenleving van de gemeente

Facilitair

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Archiefwet

Gemeentelijk archief

Archiveren van documenten op
Facilitair
grond van de Archiefwet

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting en e) Arcvhiefwet
algemeen belang

10

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Allerlei mensen
doel van de verwerking

Allerlei

overheidsorganen, verzoekers

Particulieren

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Allerlei mensen
doel van de verwerking

Allerlei

overheidsorganen, verzoekers

Gemeente Wageningen

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Doel
verwerking

Cluster/Team

Verantwoordelijke
verwerking

AVG-Grondslag

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

Jubileaoverzichten:
50, 60, 65, 70, 75 jarige huwelijken
100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester
door middel van
felicitatiebrieven, attenties of
persoonlijk bezoek

Facilitair

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

niet langer dan
Personen die aan
Lokale
noodzakelijk voor het
jubilea criteria
publiekrechtelijke taak
doel van de verwerking voldoen

Overzicht contactgegevens en
nevenfuncties raadsleden en
fractievolgers

1. Publicatie op website
2. Het faciliteren van
onderlinge bereikbaarheid
3. Het bijhouden van jubilea
van huwelijken voor het
versturen van felicitaties

Griffie

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Wet Openbaar
Bestuur

e) algemeen
belang

Besluit Justitiële
niet langer dan
Gegevens, Convenant noodzakelijk voor het
Ex-gedetineerde
nazorg gedetineerden doel van de verwerking

Ondersteunen van exTerugkeerbegeleiding ex-gedetineerden gedetineerden bij terugkeer
naar arbeid en maatschappij

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

Schulddienstverlening

De klant zo optimaal mogelijk
helpen bij het oplossen van zijn
Gemeente
Sociale Dienstverlening
schulden en voorkomen van
Wageningen
schulden

Kinderopvang, buitenschoolse opvang,
gastouderopvang

Behandelen van aanvragen
voor tegemoetkoming in de
kosten van kinderopvang en
buitenschoolse opvang,
gastouderopvang en op basis
van sociaal medische indicatie

Huisvesting en begeleiding
statushouders

Huisvesten en begeleiden van
statushouders

e) algemeen
belang

Raadsleden,
niet langer dan
Fractievolgers,
noodzakelijk voor het
Griffie,
doel van de verwerking
Burgemeester

Wet
Schuldhulpverlening

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Aanvragers
doel van de verwerking

Categorieën
persoonsgegevens

Categorieën
ontvangers

Herkomst
gegevens

NAW-gegevens, telefoonnummer,
geboortedatum, burgerlijke staat, Comissaris van de Koning CDK,
BRP
huwelijksgegevens, gegevens
Bezorger bloemen
contactpersoon.

NAW-gegevens, telefoonnummer,
Gepubliceerd op website
e-mailadres, foto, politieke partij,
Gemeente
nevenactiviteiten.

Betrokkene

NAW-gegevens, BSN-nr, IDbewijs, telefoonnummer,
financiële gegevens: schulden,
inkomen; huisvesting, overige
gegevens relevant voor de
nazorg.

Politie, Veiligheidshuis,
medewerkers gemeente
Wageningen

Ministerie van Justitie, BRP,
Politie, Medewerkers
gemeente Wageningen

NAW-gegevens, adres,
telefoonnummer, geboortedatum,
persoonsgegevens partner, BSN,
financiële gegevens: schulden,
uitgaven, inkomsten;
arbeidsrelaties, gegevens
schuldeisers

Medewerkers sociaal domein
gemeente, schuldeisers,
partijen waarbij gemeente
vaste lasten van betrokkene
betaald

Betrokkene, Deurwaarder,
Incassobureau, BRP

Kinderopvangorganisaties

Betrokkene, BRP, Sociaal
team

Beleid en Projecten

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Wet Kinderopvang

NAW-gegevens, BSN,
telefoonnummer, e-mailadres,
geslachtsaanduiding,
niet langer dan
Aanvragers en hun geboortedatum, financiële
noodzakelijk voor het
kinderen
gegevens: IBAN en uitkeringen,
doel van de verwerking
werkgeversverklaring,
beschikking Belastingdienst,
medische gegevens

Beleid en Projecten

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Huisvestingswet, Wet
inburgering

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Statushouders
doel van de verwerking

NAW-gegevens, BSN,
geboortedatum, nationaliteit,
gezinssituatie, burgerlijke staat,
verblijfsstatus, zakgeldregeling,
medische gegevens (rolstoel)

COA, Vluchtelingenwerk,
Woningbouwcorporatie

COA (Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers)

1. NAW-gegevens, BSN,
telefoonnummer, e-mailadres,
IBAN, Inkomensgegevens,
financiële gegevens,
2. NAW-gegevens,
geboortedatum, BSN (koppeling
BRP), Medische gegevens van het
kind die van belang zijn voor
beoordeling
3. NAW-gegevens

Betrokkenen, medewerkers
gemeente Wageningen,
Scholen, tehuizen,
taxibedrijven, medische
specialisten

Betrokkenen, Scholen,
Sociale teams, medische
specialisten, BRP.

NAW-gegevens, e-mailadres,
telefoonnummer, andere
gegevens afhankelijk van het
verzoek.

Medewerkers gemeente
Wageningen

Betrokkene

Betrokkene

Gemeente
Sociale Dienstverlening
Wageningen

e) algemeen
belang

Verordening
Leerlingenvervoer

1. Aanvragers
(ouders, voogden,
niet langer dan
verzorgers van
noodzakelijk voor het
leerlingen)
doel van de verwerking
2. Leerlingen
3. Vervoerder

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

WOB

niet langer dan
Indiener verzoek,
noodzakelijk voor het
eventueel derde
doel van de verwerking belanghebbenden

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Uitvoering
publiekrechtelijke
taken

niet langer dan
Degene die contact Naam, telefoonnummer, enoodzakelijk voor het
opneemt
mailadres
doel van de verwerking

Medewerkers gemeente
Wageningen

Meldingen integriteit (ambtelijke
organisatie)

Het onderzoeken en
handhaven van meldingen van
Bedrijfsvoering
een vermoeden van
integriteitsschending

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

Integriteitsbeleid

NAW, geboortedatum en -plaats,
niet langer dan
Melder, degene die
noodzakelijk voor het doel
functie, afdeling, gegevens met
melding betreft
van de verwerking
betrekking tot de melding

Commissie integriteit, interne of
externe onderzoeker,algemeen Melder, Personeelsdossier,
directeur gemeente
Onderzoekers
Wageningen

Beschikbaarstelling van archiefstukken

Het verstrekken van
Facilitair
archiefstukken aan aanvragers

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Archiefwet

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Aanvrager
doel van de verwerking

Leerlingenvervoer

Collectieve of individuele
voorziening voor het vervoer
van leerlingen tot 19 jaar
(daarna Wmo)

Registratie en afhandeling (op
WOB-verzoeken en verzoeken op grond afdeling) van WOB-verzoeken
van de Wet hergebruik
en verzoeken op grond van de
overheidsinformatie
Wet hergebruik
overheidsinformatie
Het registreren en afhandelen
van klantvragen die
Klantcontactsysteem
binnenkomen via de mail of
telefonisch
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Digitale aanvraag: Naam,
mailadres, evt. telefoonnummer.
Fysieke aanvraag Studiezaal:
Naam

Geen

Betrokkene

Register van verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen

Naam
verwerking

Inkoopproces

Doel
verwerking

Het inkopen van werk,
leveringen en diensten

Cluster/Team

Bedrijfsvoering

Verantwoordelijke
verwerking

Gemeente
Wageningen

AVG-Grondslag

f)
gerechtvaardigd
belang

Wet/Taak

Indicatie
bewaartermijnen

Categorieën
betrokkenen

Contactpersonen
van leveranciers,
niet langer dan
externe
noodzakelijk voor het
medewerkers die
doel van de verwerking
(mogelijk) worden
ingehuurd

N.v.t.

Categorieën
persoonsgegevens

Naam, adres bedrijf,
telefoonnummer, e-mailadres,
leveranciergegevens.

Huisvestingsurgentie

Het behandelen van aanvragen
Beleid en Projecten
omtrent woonurgentie

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Huisvestingswet

NAW-gegevens, geboortedatum,
geslacht, telefoonnummer, emailadres, persoonsgegevens
kind(eren), persoonsgegevens
partner. gegevens werkgever of
niet langer dan
Aanvrager van
uitkering, Indien van toepassing
noodzakelijk voor het
woonurgentie,
huurgegevens, financiele
doel van de verwerking partner aanvrager. gegevens: inkomen.
Bewijsstukken om aanvraag te
onderbouwen, zoals
echtscheidingsconvenant,
vaststellingsovereenkomst of
ouderschapsplan.

Registratie aanmeldingen
bijeenkomsten

Registratie van aanmeldingen
voor bijeenkomsten

Gemeente
Wageningen

f)
gerechtvaardigd
belang

N.v.t.

niet langer dan
Degenen die zich
noodzakelijk voor het
Naam, e-mailadres.
hebben aangemeld
doel van de verwerking

Facilitair

Categorieën
ontvangers

Herkomst
gegevens

Geen

Betrokkene

Medewerkers gemeente
Wageningen, leden
urgentiecommissie.

Betrokkene

Medewerkers gemeente
Wageningen

Betrokkene

1-3: NAW-gegevens, BSN,
geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres,
inschrijfadres, zaakgegevens,
KVK-nummer.
4.: Adviserende partij: Naam,
telefoonnummer en e-mailadres
van contactpersoon.

Aanvrager, vertegenwoordiger
aanvrager, bezwaarmaker,
bezwaarcommisie, rechtbank en
Raad van State, degene die
inzage krijgt, Adviesorganen
Veiligheidsregio, Medewerkers
Betrokkene
gemeente Wageningen, (Derde)belanghebbenden (alleen
adres), Andere
omgevingsdiensten, andere
rijksdiensten waarvoor advies
wordt aangevraagd.

niet langer dan
noodzakelijk voor het
Bezoekers
doel van de verwerking

NAW-gegevens, tijd in- en uit.

Geen

Bezoeker

Handhaving fysieke leefomgeving

Handhaving met betrekking tot
Beheer en Realisatie
de fysieke leefomgeving

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

1. Aanvrager en
gemachtigden van
allerlei wetten met
niet langer dan
aanvragers, 2.
betrekking tot fusieke noodzakelijk voor het
Bezwaarmakers, 3.
leefomgeving.
doel van de verwerking Belanghebbenden,
4. Adviserende
partijen.

Bezoekersregistratie Studiezaal

Registratie van bezoekers ten
behoeve van bescherming van
de archiefstukken

Gemeente
Wageningen

f)
gerechtvaardigd
belang

N.v.t.

Vrijwilligers archief

Uitvoering van alle personele
aangelegenheden van
vrijwilligers

Facilitair

Gemeente
Wageningen

b) uitvoering
overeenkomst en
f)
N.v.t.
gerechtvaardigd
belang

niet langer dan
Vrijwilligers,
noodzakelijk voor het
medewerkers
doel van de verwerking archief.

NAW, geboortedatum, datum inen uitdienst, soort project.

Geen

Betrokkene

Meldingen integriteit (bestuurlijke
organisatie)

Het behandelen van
integriteitsmeldingen

Bedrijfsvoering

Gemeente
Wageningen

c) wettelijke
verplichting

niet langer dan
Melder, Raadslid,
noodzakelijk voor het
Wethouder.
doel van de verwerking

NAW-gegevens.

Betrokkenen

Aanvrager: NAW-gegevens,
geslacht, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres,
voorlopig koopcontract.
Medebewoner: Naam,
geboortedatum.
Verkoper woning: NAWgegevens.

Gemeenteraad,
gemeentesecretaris of griffier,
betrokken raadslid of
wethouder.

Medewerkers gemeente

Aanvrager

Facilitair

Gemeentewet

Startersleningen

Het behandelen van aanvragen
Beleid en Projecten
voor startersleningen

Gemeente
Wageningen

b) uitvoering
overeenkomst

Verordening
Startersleningen
WERV-Wageningen

niet langer dan
Aanvrager,
noodzakelijk voor het
medebewoner,
doel van de verwerking verkoper woning

Vergunningen rioolaansluitingen

Het afhandelen en registreren
van aanvragen voor
rioolaansluitingen

Gemeente
Wageningen

e) algemeen
belang

Wet Milieubeheer,
Aansluitverordening

niet langer dan
Aanvrager,
NAW-gegevens, BSN (via DigiD),
Aannemer, medewerkers
noodzakelijk voor het
contactpersoon van telefoonnummer, e-mailadres,
financiële administratie
doel van de verwerking de aanemer
KvK-nummer.

Beheer en Realisatie

Aanvrager

Disclaimer:
De in dit document opgenomen gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van de gemeente Wageningen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel
eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot dit document. Het is de gebruiker van dit document niet toegestaan om dit document of de inhoud van dit document te bewerken, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren
en te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de gemeente Wageningen. De gemeente Wageningen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Valt u iets op? meld dit dan aan privacy@wageningen.nl.
Functionaris Gegevensbescherming gemeente Wageningen:
Erika Steenbrink
fg@wageningen.nl
Hans Brakkee
fg@wageningen.nl

12

