Register van verwerkingsactiviteiten Westerwolde
Naam verwerking

Verwerkingsdoeleinden

Categorieën van betrokkenen

Bezoekafspraken

Klappers burgerlijke stand

Het maken, beheren, raadplegen etc. van Inwoners van de gemeente,
een bezoekafspraak met een medewerker gemeentehuis
van de gemeente
Index op registers van de burgerlijke stand Inwoners, niet-inwoners

Onderzoek verblijfplaats inwoners

Actueel houden BRP, tegengaan woonfraude Inwoners, niet-inwoners

Buitengewone ambtenaren van de
burgerlijke stand

Voltrekking huwelijken en geregistreerd
partnerschap

Inwoners, niet-inwoners, getuigen

Registratie naturalisatie- en optieverzoeken

Adviseren van Minister van Justitie
(naturalisatie) en Burgemeester (optie) en
behandelen van optie- aanvragen

Inwoners, niet-inwoners

Categorieën van persoonsgegevens

Categorieën van ontvangers

Doorgifte derde landen of
internationale organisaties

Verantwoordelijke

Medewerkers

Nee

B&W

Centrale bewaarplaats Archief, centrale
bewaarplaats Ministerie van Justitie, Almelo

Nee

B&W

BRP-gegevens, BSN, inclusief de aanduiding Interne en externe partijen die inlichtingen
in onderzoek, onderzoeksdossier
over de betrokkene kunnen verschaffen
BRP afnemers
Ministerie van Binnenlandse Zaken (ICTU)
Ketenpartners LAA

Nee

B&W

NAW, e-mailadres, telefoonnummer,
geboortegegevens, verklaring van goed
gedrag
NAW-gegevens, BSN, nationaliteit, gegevens
ouders, burgerlijke staat, dossiernummer,
datum indiening verzoek, paspoortgegevens,
verblijfsgegevens, naturalisatiegegevens,
kopieen
paspoorten/geboorteakte/verblijfsvergunning
en/hu welijksakte, inburgeringsdiploma,
strafrechtelijke gegevensIndien van
toepassing bij naturalisatie ook medische
gegevens (medische verklaring arts i.v.m.
inburgeringsexamen).

Rechtbank (i.v.m. beëdiging)

Nee

B&W

Intern
IND
Korpschef
Justitiële Documentatiedienst (JDD)

Nee

Burgemeester

NAW gegevens, BSN, kinderen (indien van
toepassing), geboortedatum en -plaats,
telefoonnummer, e-mailadres,
huwelijksgegevens, oudergegevens, evt.
gegevens ex-partners, kopie ID, kopie ID
getuige
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, functie
(lid of voorzitter), historie,
bankrekeninggegevens

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
(BABS) Afdeling burgerzaken

Nee

B&W

College van B&W
Nee
Afdeling Publiekzaken (i.v.m. organisatie
verkiezingen) Afdeling financiën (i.v.m.
betaling vergoeding) Stembureauleden
Voor personalisering naar Identiteit &
Nee
Diensten Andere gemeenten i.v.m. vermissing
RvIG (landelijk register ingenomen &
vermissingen)
IND (inzake vreemdelingen- en vluchtelingen
paspoorten)
Ministerie van Buitenlandse Zaken

B&W

bezoekers NAW, geboortdatum, telefoonnummer

Register Burgerlijke stand, huwelijksdossiers Verzamelen van gegevens ivm melding Inwoners, niet-inwoners
voorgenomen huwelijk & partnerschap

Naam, aktedatum en -nummer

Register stembureauleden

Organiseren bemensing van de stembureaus medewerkers

Reisdocumenten

Afgifte reisdocumenten(inclusief RAAS) (ook medewerkers
voor vreemdelingen en vluchtelingen)

Rijbewijzen

Afgifte rijbewijzen

medewerkers

Bedienen alarminstallaties gemeentelijke
gebouwen

Beveiliging gemeentelijk gebouw

medewerkers, onderhoudsmedewerkers,
alarmopvolgers

NAW, geboortedatum en –plaats, BSN
Biometrie: gelaatscan en vingerafdruk
Pasfoto en lengte, handtekening (niet in
staat tot ondertekeningen)
Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg.
Nationaliteit, verblijfsstatus,
Documentnummer Autoriteit afgifte,
inhouding, vermissing, van rechtswege
vervallen, toestemmingsformulieren
ouders/curator
NAW,
BSN, rijbewijsgegevens, Nationaliteit,
verblijfstatus, medische gegevens,
biometrische gegevens, foto
NAW medewerker, functie, bevoegdheid,
alarmcode

Online diensten (via website)

Het verlenen van online diensten

inwoners, websitebezoekers, aanvragers,
medewerkers

Website gemeente

Het geven van informatie en het verlenen
van diensten via de gemeentelijke website

Contractenregister

Overzicht contracten en contracteigenaren
om contracten te kunnen bewaken, o.m.
voortgang contractduur

B&W

CBR, RDW, Politie, Rechtbank, OM

Nee

B&W

Meldkamer Stanley, Amsterdam

Nee

B&W

NAW, BSN, Nationaliteit, huwelijksgegevens, Medewerkers
geboortedatum, e-mailadres

Nee

B&W

inwoners, websitebezoekers, Pricon

geen

Medewerkers, Pricon

Nee

B&W

medewerkers, bedrijven

NAW, onderwerp, e-mailadres, datum
ontvangst , ingangsdatum en einddatum,
contractspecifieke onderwerpen, naam
behandelend medewerker

Medewerkers

Nee

B&W
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Register van verwerkingsactiviteiten Westerwolde
Intranet

Publiceren van informatie voor medewerkers medewerkers

SIM-kaartenbestand en digitale
telefooncentrale

Communicatie mogelijk maken door middel Medewerkers, collegeleden
van telefonie
Registratie van simkaarthouders Verbruik op
simkaart vast te leggen Facturering

Foto, naam, voornaam, afdeling, team,
functie, vestiging, kamernummer, emailadres, telefoonnummer, werkdagen en
dagdelen, geboortedatum
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medewerkers en bestuurders

Nee

B&W

Interne afdelingen, Telfort

Nee

B&W

