Langedijk Publieksdiensten
Referentiecomponent

Beschrijving

Functie

Gecheckt

op datum

gecheckt door

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke

Verwerkingsdoeleinden

Grondslag

Toelichting grondslag

Cat. betrokkenen

Cat. Persoonsgegevens

Cat. van ontvangers

Doorgifte aan derden

Bewaartermijn

Technische en
organisatorische
maatregelen

Verwerker +
overeenkomst

De naam waaronder je de
verwerking herkent

Keuzelijst: Welk bestuursorgaan Wie is de interne
is de verwerkersverantwoordelijke?
/eindverantwoordelijke?
Bijvoorbeeld: afdelingshoofd,
proceseigenaar

Wat is het doel van het proces/
de verwerking?

Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige grondslag?

Ligt de gekozen grondslag toe.
Welke overeenkomst? Welke
wettelijke verplichting?

Over welke categorie van
betrokkenen gaat het?
Bijvoorbeeld: Aanvragers,
leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van
persoonsgegevens worden
gebruikt? Gebruik de
categorieën van de BRP.

Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke opvattingen,
religieuze overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens voor
identificatie, seksuele
gegevens.

Over welke categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers, (externe)
hulpverleners, financiën etc.

Gaat het naar een ander land/
internationale organisatie? Zo
ja, welke?

Wat is de wettelijke
bewaartermijn voor de
gegevens? Conform DIV-lijst of
bij uitzondering specifieker

Welke maatregelen zijn
genomen? Conform BIG of bij
uitzondering specifieker

Is er een verwerker? Zo ja, is
De contactgegevens van de
er een verwerkersovereenkomst (FG van de) verwerker
+ vanaf welke datum?

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

1

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Baliecomponent

Component voor het
ondersteunen van
dienstverlening aan de balie.

Ondersteunen van
baliedienstverlening

Klantgeleidingssyteem en
afsprakenmodule dienstverlening

College van B&W

Belastingencomponent

Component voor het heffen van
gemeentelijke belastingen,
leges en retributies.

Ondersteunen van belasting
subject- en objectregistratie

Heffingen en
invorderingsadministratie

2

3

4

afdelingshoofd

Balies toewijzen aan personen Gerechtvaardigd belang
die een dienst/produkt in het
gemeentehuis willen aanvragen
of een afspraak hiervoor willen
maken

Programma dienstverlening

Burgers: Inwoners, bedrijven,
klagers, aanvragers, derden

Naam, geboortedatum,
emailadres

Heffen van decentrale
belastingen en invorderen van
belastinggelden

Wettelijke verplichting

Gemeentewet, Gemeentelijke
belastingverordeningen, Wet
WOZ, AWB, AWR,
Invorderingswet 1990,
Kostenwet invordering,
Rijksbelastingen, WWB c.a.

Belastingplichtigen, aanvragers

NAW, geboortegegevens,
financiële gegevens,

Registratie en behandeling
verzoeken om kwijtschelding
gemeentelijke belastingen

Wettelijke verplichting

Invorderingswet 1990 en
Aanvragers
uitvoeringsregelingen,
Kwijtscheldingsbesluit, Leidraad
invordering 2008

Bijzondere
persoonsgegevens

Contactgegevens FG
verwerker

Soort
Is het een handmatige of
geautomatiseerde
besluitvorming, of profiling

Leverancier/applicatie/vers Herkomst gegevens
ie
Met welke applicatie wordt de
verwerking uitgevoerd?

Gebruik deze kolom in de
publieke versie
Qmatic Holland; Lageweg 35
2222 AG Katwijk

Geautomatiseerde verwerking

Pia

Column23

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Intern gebruik dienstverlening

Gegevens blijven bewaard voor Vragen aan Qmatic
nieuwe afspraken. Afspraken
kunnen verwijderd worden.
Persoonsgegevens niet

RBD, waterschap

Maximaal 10 jaar (artikel 23 lid
5 Wbp)

Conform BIG

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, BRP, Kadaster,
Handelsregister

NAW, geboortegegevens,
BSN
financiële gegevens,
autogegevens, zorgverzekering,
hypotheek

Inlichtingenbureau

Maximaal 5 jaar volgens
invorderingswet

Conform BIG

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, Inlichtingenbureau

De gemeente ontvangt deze
gegevens

Er contactinformatie worden
1 jaar
doorgegeven. Dit gebeurt alleen
met toestemming,

Conform BIG

Perfect View CTR1701198 1511-2017 contract +
bewerkersovereenkomst

Perfect View De Waterman 2 5215 MX Den Bosch

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene; zelf ingevoerd op
website of via receptie en GCC
doorgegeven

Betrokken afdeling

-

Archiefwet

Conform BIG

-

-

Geautomatiseerde verwerking

Klagers

niet

Eens in de twee jaar worden
niet responderende leden
verwijderd. Ook leden die zich
zelf uitschrijven worden

Conform Autoriteit
persoonsgegevens

DUO Market Reasearch; geen
overeenkomst; er worden geen
gegevens door ons verstrekt.
DUO informeert de leden over

DUO Market Research
Euclideslaan 60 3584 BN
Utrecht

Geautomatiseerde verwerking

in behandeling indien nodig?

HowAboutYou BV Bothalaan 35 Geautomatiseerde verwerking
Zeist

BSN

Verwerkersovereenkomst AVG
proof, moet nog ondertekend
worden.

Informatieplicht

Zijn de persoonsgegevens bij
Op welke wijze wordt
Is er een Privacy Impact
de betrokkene verzameld of van voorafgaand aan de verwerking Assesment op de verwerking
een derde? In het geval van
van persoonsgegevens voldaan uitgevoerd?
derden, welke?
aan de informatieplicht naar de
betrokkene? Via de website, via
het aanvraagformulier, aan de
keukentafel bij persoonlijk
contact, telefonisch etc..

Qmatic Orchestra

Persoonsgegevens worden
betrokkenen ingevuld via
website of aan telefoon en
receptie door medewerkers
gemeente

Ondersteunen van
belastingheffing

5
Toelichting:
6

Ondersteunen van
kwijtschelding

Administratie kwijtscheldingen

College van B&W

Registratie gevonden
voorwerpen

College van B&W

afdelingshoofd

Uitvoeren gemeentelijke taken
met betrekking tot gevonden en verloren voorwerpen.

Wettelijke verplichting

BW boek 5 artikel 12

Burgers

NAW gegevens,
contactgegevens

Klachtenregeling

College van B&W

Afdelingshoofd

Registreren en controleren
afhandeling klachten

Wettelijke verplichting

Algemene Wet Bestuursrecht

Klagers

NAW, contactgegevens, naam
onderzoeker

Klanttevredenheidsmeting en
analyse

Burgerpanel

College van B&W

Afdelingshoofd

Verzenden van enquetes

Gerechtvaardigd belang

Een aantal keer per jaar worden Inwoners die zich vrijwillig
er door DUO Market Research aanmelden na een brief van
enqeute formulieren gemaild
DUO.
over onderwerpen waarover wij

NAW, geboortedatum, geslacht, De volgende gegevens wordt
inwoners
contactgegevens; verstrekt door facaultatief gevraagd: heeft u
de deelnemers zelf, DUO geeft een betaalde baan, uw woning,
in wervingsbrief aan waarom zij uw huishouden, geboorteland, -

Monitoren, plaatsen en
analyseren van social media
berichten

Zie webcontentpublicatie en
beheercomponent

College van B&W

Afdelingshoofd

Zie functies

Gerechtvaardigd belang

Conform programma van
dienstverlening vragen en
berichten beantwoorden

burgers

Soms naam, bijna nooit
volledige naw gegevens

burgers en betrokken afdeling

niet bekend

navragen bij Howbout ISO
certificering

Subsidieverordening en
subsidieregels

Aanvragers

NAW, contactgegevens,
banknr.

Een ieder die kennisneemt van
de subsidiebeschikking

Max 2 jaar conform
Vrijstellingsbesluit

Conform BIG

De component ondersteunt het
verzorgen van gemeentelijke
belastingen zoals onroerendezaakbelasting en
hondenbelasting.

7

Callcentercomponent
8

Component voor met name het Ondersteunen van
efficiënt verdelen van inkomend callcenterwerkzaamheden
telefoonverkeer
Toelichting:

9

Hiervoor wordt ook de term
"Automatic Call Distribution"
(ACD) gebruikt.

10

11

Intern verantwoordelijke

Gevonden en verloren
voorwerpencomponent

Component voor het beheren
van verloren en gevonden
voorwerpen.

Beheren van aangiften van
verloren en gevonden
voorwerpen

12
13

Toelichting:

14

De component ondersteunt bij
het registreren van verloren
voorwerpen en het aannemen,
beheren en retourneren bij de
rechtmatige eigenaar van
gevonden voorwerpen. Het
component kan een vorm van
matching uitvoeren tussen
gegevens over verloren en
gevonden voorwerpen. Bij
voorkeur krijgen burgers via het
internet toegang tot het systeem
om zelfstandig meldingen te
kunnen doen en gegevens te
raadplegen.

15

Component om ontvangen
ideeen te registreren,
beoordelen en van reactie te
voorzien

16

Ideeencomponent

Toelichting:

17

Bijv. in de vorm van een
eFormulier, een
ideeenbusapplicatie of een
interactieve kaart waar
inwoners ideeen kunnen
indienen
Kennisbeheercomponent

18

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

19
20

Toelichting:

21

De component ondersteunt bij
het in meer of mindere mate
gestructureerd vastleggen van
informatie die op een later
moment of voor anderen
bruikbaar kan zijn.

22
23

Beheren van ingediende ideeen

Ondersteunen van
kennisbeheer

Geen verwerking van
persoonsgegevens

Ontsluiten van kennis

Geen verwerking van

Ondersteunen van
baliedienstverlening

Geen verwerking van
persoonsgegevens

Ondersteunen van
callcenterwerkzaamheden

Geen verwerking van
persoonsgegevens

Ondersteunen van
bedrijfsadvies en ondersteuning

Geen verwerking van
persoonsgegevens

Klachten- en meldingencomponent Component voor het registreren Beheren van klachten en
en afhandelen van klachten en meldingen
meldingen.

-

24
25

Toelichting:

26

De component zorgt dat
ingediende klachten en
meldingen gestructureerd
worden vastgelegd en efficiënt
kunnen worden afgehandeld. Bij
voorkeur hebben gebruikers via
een netwerkverbinding toegang
tot gegevens in het systeem om
te kunnen zien wat de status
van een ingediende melding is
en om eventueel hierop te
reageren.
Klanttevredenheidcomponent

27

Component waarmee
tevredenheid van klanten over
dienstverlening kan worden
gemeten en vastgelegd

extern

inwoners

Obi4wan

burgers

28
Toelichting:

29

Bijv. via een applicatie waar
binnenkomende klantscores via
diverse kanalen kunnen worden
verzameld en geanalyseerd

30

31

Mediamonitor- en
webcarecomponent

32
33

Toelichting:

34

De component monitort diverse
soorten media (bijvoorbeeld
sociale media, websites,
nieuwsgroepen) en verzamelt
aan de hand van ingestelde
configuratiegegevens relevante
berichten. Het component biedt
mogelijkheden om aan de hand
van verzamelde berichten
gerichte analyses en
rapportages te maken (bijv.
voor verschillende
stakeholders). Het component
biedt faciliteiten voor
medewerkers om te reageren
op bepaalde berichten
(bijvoorbeeld berichten die aan
de gemeente zijn gericht) of om
bijv. taken te verdelen of
automatische plaatsing van
berichten te plannen.
Relatiebeheercomponent (CRM)

35

Component voor het
onderhouden van relaties met
klanten of organisaties.

Ondersteunen van
economische aquisitie en
accountmanagement
Beheren van klantcontacten

36
37

Toelichting:

38

In deze component worden
Toevoegen klantcontacten aan
gegevens van klanten, alsmede lopende zaken
de contactmomenten
bijgehouden.

Onderhouden van relaties

Aanmaken, raadplegen,
bijwerken en verwijderen van
klantcontacten

39

Ondersteunen van city
marketing

40
Schadeafhandelcomponent
41

Component voor het registreren Afhandelen van schade
en kunnen afhandelen van
schade.

Vermoedelijk geen
persoonsgegevens aanwezig in
proces

42
43

Toelichting:

44

De component ondersteunt bij
het vastleggen van
schadegegevens (bijv. na een
ongeval of ramp) en het
afhandelen daarvan.

45

Component voor het
registreren, verwerken,
bewaken en rapporteren van
subsidieaanvragen en toekenning.

46

Subsidiescomponent

Toelichting:

47

De component ondersteunt het
registeren van verleende en
ontvangen subsidies inclusief
de voorwaarden waaronder
deze zijn verstrekt of
ontvangen.

48

Vergunning- ToezichtHandhavingcomponent

Component voor het
ondersteunen van diverse
soorten vergunningverlening.

49
50

51

Toelichting:

Beheren van subsidies

Subsidie-aanvragen
behandelen

College van B&W

Ondersteunen handhaving
vergunningen openbare orde en
veiligheid

Zie ruimtelijk domein

Burgemeester

Afdelingshoofd

registratie

aanvragers en klagers

NAW gegevens,
contactgegevens

Intern

Archiefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO en Squit to go

Aanvrager of klager

Ondersteunen handhaving
vergunningen horeca

Zie ruimtelijk domein

Burgemeester

Afdelingshoofd

registratie

aanvragers en klagers

NAW gegevens,
contactgegevens

Intern

Archiefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO en Squit to go

Aanvrager of klager

Ondersteunen handhaving
vergunningen evenementen

Zie ruimtelijk domein

Burgemeester

Afdelingshoofd

registratie

aanvragers en klagers

NAW gegevens,
contactgegevens

Intern

Archiefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO en Squit to go

Aanvrager of klager

Zie ruimtelijk domein

College van B&W

Afdelingshoofd

registratie

aanvragers en klagers

NAW gegevens,
contactgegevens

Intern

Archiefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO en Squit to go

Aanvrager of klager

College van B&W

Afdelingshoofd

bekendmaking

Archiefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO

Aanvrager

Archiefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO

Aanvrager

Bijv. het registeren van
Ondersteunen van handhaving
aanvragen, workflow voor het
ondersteunen van het
behandelproces en het
beschikbaar stellen van
informatie ten behoeve van
toezicht en handhaving.
Afhankelijk van het type
vergunning kan
vergunningverlening binnen
verschillende domeinen plaats
vinden. Bijv.
Omgevingswetvergunningen
binnen het Ruimtelijk Domein,
Bijzondere Wetten en APV
gerelateerde vergunningen
binnen Publieksdiensten en
Evenementvergunningenen in
het Domein Openbare Orde en
Veiligheid. De VTH-component
bevat ook functionaliteit voor
het uitvoeren van toezicht en
handhaving voor de gebieden
waarvoor vergunningen worden
verstrekt.

Behandelen subsidie aanvragen Wettelijke verplichting
op gebied van sport, cultuur,
zorg/welzijn

52

Publiceren van
bekendmakingen

53

Beheren van winkels, markt en
straathandel

54

Ondersteunen van toezicht

n.v.t.

Ondersteuning
vergunningverlening openbare
orde en veiligheid

Zie ruimtelijk domein

Burgemeester

Afdelingshoofd

registratie en behandeling
aanvragen om vergunning

gemeentelijke verordening

55

Ondersteunen
vergunningverlening
evenementen

Zie ruimtelijk domein

Burgemeester

Afdelingshoofd

registratie en behandeling
aanvragen om vergunning

gemeentelijke verordening

56
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Wettelijke verplichting

AWB, Wabo (3.8)

Belanghebbenden

Aanvragers, Veiligheidsregio,
Politie, bezwaarmakers

Geautomatiseerde verwerking

Aanvrager

Archiefwet

NAW, en contactgegevens

Veiligheidsregio, Politie, RUD

Veiligheidsregio, Politie, RUD

Page 1 of 2

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke

Intern verantwoordelijke

Verwerkingsdoeleinden

Grondslag

Toelichting grondslag

Cat. betrokkenen

Cat. Persoonsgegevens

Bijzondere
persoonsgegevens

Cat. van ontvangers

Doorgifte aan derden

Bewaartermijn

Technische en
organisatorische
maatregelen

Verwerker +
overeenkomst

Soort

Leverancier/applicatie/vers
Herkomst gegevens
ie

57

Ondersteunen
vergunningverlening horeca

Zie ruimtelijk domein

Burgemeester

Afdelingshoofd

registratie en behandeling
aanvragen om vergunning

Wettelijke verplichting

Drank- en Horecawet

Aanvragers, Politie en Justitie,
bezwaarmakers

NAW, en contactgegevens

BSN

Intern, Justitie en Politie

Justitie, politie, rechtbank

Arciefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO

Aanvrager

58

Beheren van
omgevingsvergunningen

Zie ruimtelijk domein

College van B&W

afdelingshoofd

registratie en behandeling
aanvragen om vergunning

Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Aanvragers, bezwaarmakers

NAW, en contactgegevens

Intern

Veiligheidsregio

Archiefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO

Aanvrager

Wettelijke verplichting

Intern

Archiefwet

Conform BIG

Roxit niet bekend of er een
overeenkomst is

geautomatiseerde verwerking

Squit-XO

Aanvrager

Financiën, Stembureauleden

Verwijdering bij opzegging of
overlijden

Conform BIG

handmatig

Procura. Procura Verkiezingen

Betrokkene en BRP

Waterschap, Belastingdienst,
Waardeeringskamer

Conform Archiefwet

Conform BIG

Geautomatiseerde verwerking

Referentiecomponent

Beschrijving

Functie

Gecheckt

op datum

gecheckt door

Beheren van BW- en APVvergunningen

59
Verkiezingencomponent

Component voor het
ondersteunen van lokale
verkiezingen.

VOA-component

Component voor het ophalen en Uitwisselen van berichten met
versturen van
het GBA-netwerk
persoonsgerelateerde berichten
van/naar de BRP
MailBoxServer.

60

Ondersteunen van verkiezingen

04/23/18

JvD

Burgemeester

afdelingshoofd

registratie en behandeling
aanvragen om vergunning

Gemeentewet, Gemeentelijke
verordening

Aanvragers en bezwaarmakers

NAW, en contactgegevens

Verkiezingsadministratie

Burgemeester

Manager Publiekszaken

Indeling stembureauleden op de Wettelijke verplichting
stemlocaties

Kieswet

Stembureauleden

NAW, contactgegevens,
historie, bankgegevens

Uitvoeren WOZ

College van B&W

De verwerking geschiedt
slechts voor: het heffen,
invorderen en uitkeren van

Wettelijke verplichting, WOZ,
AWR

Eigenaar/gebruiker onroerende
zaken

NAW, contactgegevens, A
nummer, PMO nummer, Sofinummer, objectgegevens, AKR

BSN

Contactgegevens FG
verwerker

Informatieplicht

Pia

Column23

61

62

63
Toelichting:

64

Het Verzend- en
Ontvangststation voor Afnemers
(VOA) maakt het mogelijk om
persoonsgerelateerde berichten
uit te wisselen met de BRP
Mailbox-server.

65

WOZ-taxatiecomponent
66

Component voor het bepalen en Ondersteunen van waardering
vastleggen van de waarde van
onroerende zaken.

67

Toelichting:

68

Component voor het registeren
van de WOZ waarden bij
objecten. Ook verzorgt de
component de aansluiting op de
LV-WOZ.
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Wettelijke verplichting

Betrokkene, Kadaster, KvK,
RO/BWT, GBA
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