Langedijk Ondersteuning
Referentiecomponent
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent
3

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke

Verwerkingsdoeleinden

Grondslag

Cat. betrokkenen

Cat. Persoonsgegevens

Cat. van ontvangers

Doorgifte aan derden

Bewaartermijn

Soort

Herkomst gegevens

Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer
toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.

Toegang gebouw via
toegangstag

College van B&W

Faciliteren medewerkers,
beheer en controle op
faciliteiten

Gerechtvaardigd belang

Medewerkers en gebruikers

Categorie 01, naam en
voornaam,
personeelsnummer,einddatum

Afdelingshoofden en
gemeentesecretaris

-

Na beëindiging contract, of
wijziging functie

Geautomatiseerde verwerking

Medewerkers, gebruikers

Toegangontzeggingen
gemeenteljke gebouwen

College van B&W

Registreren welke personen de
toegang tot een gemeentelijk
pand is ontzegd

Gerechtvaardigd belang

Ontzegden

Categorie 01, NAW gegevens

Medewerkers met
publiekscontacten, externe
beveiligers

3 tot 6 maanden na bezoek,
tenzij langer noodzakelijk

Handmatig

Dossier van betrokkene

Maximaal 3 jaar

4

Toelichting grondslag

Bijzondere
persoonsgegevens

Beschrijving

Architectuurcomponent

Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur,
processen, werkinstructies, e.d..

Geen verwerking van
persoonsgegevens

Beveiliging- en privacycomponent

Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van
informatiebeveiligings- en privacymaatregelen.

Geen verwerking van
persoonsgegevens

Bezwaar- en beroepcomponent

Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.

Voortgangsregistratie bezwaar

College van B&W

Voortgangsmonitor
bezwaarprocedures

Wettelijke verplichting

Indiener

Categorie 01, NAW, onderwerp

Betrokken afdelingen
(medewerkers), betrokkene

Geautomatiseerde verwerking

Indiener

Contractbeheercomponent

De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten Documentatie bibliotheek
met leveranciers en klanten.
contracten

College van B&W

Intern overzicht

Gerechtvaardigd belang

Medewerkers

Categorie 01, naam

Inkoopadviseur

Na beëindiging contract

Handmatig

Contractpartners en
procesverantwoordelijken

Facilitair reserveer- en uitleencomponent

Component voor het reserveren en administreren van facilitaire
middelen.

NS Business cards registratie

College van B&W

Intern overzicht

Gerechtvaardigd belang

Medewerkers

Categorie 01, naam

Medewerkers facilitaire
ondersteuning

Na ontvangst factuur

Handmatig

Financieel component

Financiële administratie

College van B&W

Betalen, invorderen en
bewaken van de inning

Wettelijke verplichting

Debiteur/crediteur

Categorie 01, NAW, IBAN
nummer

Medewerkers financiële
administratie, accountant,
curator, Cocencus

7 jaar

Geautomatiseerde verwerking

27

Component voor financieel management, administratie en
budgetbeheersing

Facturen (van leveranciers),
interne verplichtingenfactuur

35

budgetbewaking

Budgetbeheer

College van B&W

Overzicht budgetten

Gerechtvaardigd belang

Interne budgetbeheerders

Categorie 01, naam

Medewerkers

7 jaar

Geautomatiseerde verwerking

Financiële administratie

Gebouwinstallatiecomponent

Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties
(regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige

Geen verwerking van
persoonsgegevens

Helpdeskcomponent

Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers Servicedesk ondersteuning
gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

College van B&W

Registratie items

Gerechtvaardigd belang

Medewerkers

Categorie 01, naam,
accountnaam, e-mailadres,
naam afdelingsmanager, naam
afdeling, intern telefoonnummer

Helpdeskmedewerkers, I&A
medewerkers

Afronding item

Personeelsadministratie

Bruikleenovereenkomst

College van B&W

Bruikleenovereenkomst devices Gerechtvaardigd belang

Medewerkers

Categorie 01, naam, gegevens
devices

Helpdeskmedewerkers, I&A
medewerkers

Beëindiging dienstverband of
functie, vervanging devices

Afdelingsmanager,
personeelsadministratie

Toelichting:

Identity en Acces management

College van B&W

Aanmaken en uitgifte
faciliteiten, toegang, autorisatie
en authenticatie

Gerechtvaardigd belang

Medewerkers

Categorie 01, naam,
accountnaam,
personeelsnummer, emailadres

Helpdeskmedewerkers,
systeembeheerders, facilitaire
ondersteuning

Beëindiging dienstverband

Personeelsadministratie

Inkoopcomponent

Component voor ondersteuning van het inkopen van producten.

Legitimatiepasjes

College van B&W

Legitimatie voor uitoefening
taken

Algemeen belang/openbaar
gezag

Medewerkers

Categorie 01, naam,
handtekening, functie

Intranetcomponent

Component voor het publiceren van informatie op een besloten
website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

Intranet

College van B&W

Verbetering, versterking interne
informatie en communicatie

Gerechtvaardigd belang

Medewerkers, bestuurders en
raadsleden

Categorie 01, naam, verjaardag Identificerende foto

Interne medewerkers

-

Looptijd dienstverband

Handmatig

Betrokkenen

IT-objectencomponent

Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.

Vermoedelijk geen verwerking
van persoonsgegevens

Kantoorautomatiseringcomponent

Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals
tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.

Vermoedelijk geen verwerking
van persoonsgegevens

Kennisbeheercomponent

Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis
door medewerkers.

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

College van B&W

Dossiervorming personele
gegevens, registratie
poststukken

Wettelijke verplichting

(ex) Medewerkers en bestuur

Categorie 01, NAW,
BSN, kopie ID bewijs
sollicitatiegegevens,
verzekeringen, nevenfuncties,
financiële belangen, functionele
gegevens, verzuimgegevens

HRM, leidinggevenden,
medewerker zelf, DIV, Arbodienst

Belastingdienst, UWV, Arbodienst,
verzuimmanagementsysteem,
ABP

Archiefwet

Geautomatiseerde verwerking

Betrokken medewerker,
leidinggevende

College van B&W

Afstemmen werkzaamheden,
Gerechtvaardigd belang
materieel en inzet medewerkers

Medewerkers

Categorie 01, naam

Medewerkers, leidinggevende

-

Einde termijn (week, maand)

Handmatig

Betrokken medewerkers

College van B&W

Berekenen, vastleggen en
betalen van salarissen,
vergoedingen, toelagen,
uitkeringen

Wettelijke verplichting

Medewerkers, Raadsleden,
B&W, wachtgelders, WWuitkeringsgerechtigden, WGAgerechtigden

Personele gegevens, Financiële BSN, kopie identificatiebewijs
gegevens

Individuele medewerkers, UWV, e-HRM systeem,
ABP, Belastingdienst
Betalingssysteem

Archiefwet

Geautomatiseerde verwerking

Medewerkers, raadsleden,
B&W

College van B&W

Dienstverlening

Gerechtvaardigd belang

Medewerker, afdeling/team

Categorie 01, naam

Inwoners, belanghebbenden

Einde evenement

Handmatige verwerking

Intern

College van B&W

Registratie aan- en afwezigheid, Gerechtvaardigd belang
verlof, plus-min uren

Medewerkers

Categorie 01, naam, intern
telefoonnummer

Intern beschikbaar voor alle
medewerkers

Looptijd dienstverband

Geautomatiseerde verwerking

Personeelsadministratie,
Telefoniesysteem

College van B&W

Analyses om inzicht in de
organisatie te geven

Gevarieerd

Intern, management en bestuur

Archiefwet, jaarlijks vergelijk

Geautomatiseerde verwerking

7
11
15
19
23

41

44

45

46

48
55
59
63
73

75
76

Toelichting:

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate
gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

Narrowcasting component

Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante
informatie voor een (externe of interne) doelgroep.

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

Personeelsinformatiecomponent

Component voor het administreren en managen van medewerkers.

e-HRM systeem,
Personeelsdossier,
Informatiemanagementsysteem

Planning en control component

Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief
te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

Projectmanagementcomponent

Component voor het beheren van projecten, programma's en
portfolio's.

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

Roosterbeheercomponent

Component voor het beheren en plannen van de inzet van
medewerkers en materieel.

Roosters team Uitvoering

Salarisadministratie en -verwerkingcomponent

Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden Salarisverwerking
bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende
wet- en regelgeving.

Sociale mediacomponent

Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen
sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt

93

97

106

110

114

116
117

Toelichting:

Mogelijk alleen noemen van
naam contactpersoon

De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar
eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen

Mogelijk geen verwerking van
persoonlijke gegevens
Mogelijk geen verwerking van
persoonlijke gegevens

119

Mogelijk geen verwerking van
persoonlijke gegevens

120

Mogelijk geen verwerking van
persoonlijke gegevens

121

Mogelijk geen verwerking van
persoonlijke gegevens

Cao en belasting wetgeving,
CAR/UWO, WIA, WAZO,
Archiefwet

Art 8 Wbp

Mogelijk geen verwerking van
persoonlijke gegevens

122

131

Einddatum uitgifte pas, looptijd
dienstverband

Mogelijk geen verwerking van
persoonlijke gegevens

118

127

Bedrijf dat legitimatiepasjes
maakt

Mogelijk geen verwerking van
persoonlijke gegevens

115

123

Identificerende foto

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

77

100

Besluit begroting en
verantwoording

nvt

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

74

79

Algemene Wet Bestuursrecht

Tijdregistratiecomponent

Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per
activiteit of project.

Tijdregistratie, verlof

Voorraadbeheercomponent

Component voor het beheren van voorraden.

Mogelijk geen verwerking van
persoonsgegevens

Datalab

Component waarmee gegevens van de hele organisatie worden
geanalyseerden om informatie te verstrekken aan de orgnaisatie.

Data analyse
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