Register verwerking persoonsgegevens GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024 5003 DA Tilburg

Verantwoordelijke
Functionaris gegevensbescherming

Karin van Esch
René van Kessel

directiesecretariaat@ggdhvb.nl
privacy@ggdhvb.nl

088 368 6810
088 368 6009

Uitleg

Welke betrokkenen?

Welke persoonsgegevens? Welke bijzondere
persoonsgegevens?

versie 08-10-2018

Naam

Contactpersoon

Doel van de verwerking

Rechtmatige grondslag

Welke ontvangers?

Klantcontactcentrum

Elleke Suijk
tel. 6730

het beantwoorden van
vragen van klanten

Uitvoering overeenkomst

--

Klanten

Contactgegevens*
Geboortedatum

Gezondheid
Nationaliteit/Etniciteit (soms)

Bevorderen van de
Toestemming betrokkene
gezondheid en de
Artikel 5 Wet publieke
ontwikkeling van de
gezondheid
jeugdige.
Adviseren partners en
gemeenten bij hun beleid.
Informeren en onder-steunen
van onderzoek en onderwijs.

--

Jeugdigen van 0-18 jaar en
hun ouders

Contactgegevens*
Burgerservicenummer

Gezondheid
Etniciteit?

Contactgegevens*
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit
Huisarts
Verzekeringsgegevens
Contactgegevens*
Burgerservicenummer of Vnummer
Geboortedatum en -plaats
Geslacht
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Huisarts en
verzekeringsgegevens
Contactgegevens* van
betrokkenen
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Geslacht
Nummer handelsregister KvK

Gezondheid
Etniciteit
Seksuele gegevens

Huisarts
Specialist
Waarnemende artsen
infectieziekten andere
GGD’en
Laboratoria

Meldingen WPG: maximaal 5
jaar
Geneeskundige behandeling
WGBO: minimaal 15 jaar
Publieksvragen: ?

Gezondheid
Etniciteit
Strafrechterlijke gegevens

Huisartsen
Specialisten

Gezondheid

VWS
nVWA
Gemeente en zorgpartners?

--

Bewaartermijn

Welke maatregelen?

1 jaar

Identificatie met
gebruikersnaam en
wachtwoord
Fysieke maatregelen

Verwerker(s)?

Applicatie?

Effectbeoordeling?

Topdesk

Ja

Kidos
CANG (gehoorscreening)

Nee
Nee

Identificatie met
Infact
Infact: nee
gebruikersnaam, wachtwoord Laboratoria (JBZ, ETZ, RIVM) Laboratoria: nee
en dubbele authenticatie

Infact: nee
Laboratoria: nee

Nee

Verschillend, met als
maximum: levenslang

Identificatie met
gebruikersnaam en
wachtwoord
Fysieke maatregelen
(toegang tot afdeling)

Tubis: ACHA Automation BV
iTBC: Topicus
Foto's: Oldelft

Acha: ja, landelijk
Topicus: nee
Oldelft: ja

Applicatie: Tubis
Nee
Applicatie iTBC (vanaf najaar
2018)

??

Identificatie met
gebruikersnaam en
wachtwoord

VWS

Tatoeus: nee

Tatoeus

Nee

Artsen (na toestemming
cliënt)

Identificatie met
gebruikersnaam en
wachtwoord
Fysieke maatregelen
(toegang tot gebouw en
kasten)

Infact LTD

Nee

SH Direct

Nee

15 jaar

Identificatie met
gebruikersnaam en
wachtwoord
Fysieke maatregelen
(toegang tot gebouw en
kasten)
Fysieke maatregelen
(toegang tot gebouw)
Toegang GGD-systeem:
identificatie en wachtwoord
Toegang applicatie:
identificatie met
gebruikersnaam en dubbele
autentificatie

Sí Internetdiensten

???

Sivision
Orion

Nee
Ja

Vaccinatieregister BV

Nee

Vaccinatieregister

Nee

Identificatie met
gebruikersnaam en
autentificatie
Fysieke maatregelen
(toegang tot gebouw)
Contact- en
gezondheidsgegevens
losgekoppeld, koppelsleutel
bij de verwerker.

Desan Marktonderzoek BV

Ja

Excell
SPSS

Nee

--

Excell
SPSS

Nee

Ja

Excell
SPSS
NetQ

Nee

--

Gemeenschappelijke
inspectieruimte (GIR)

Nee

Geen

--

Handmatig

Nee

Geen

--

Handmatig

Nee

Regas

Ja

Regas

Nee

Geen.

--

Office

Nee

--

Overeenkomst?

--

Jeugdgezondheid
Jeugdgezondheid

-- (nog niet bekend)

15 jaar

…
…

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding

Corine van der Donk
tel. 6427

Voorkomen van verspreiding
van infectieziekten en
preventieve behandeling

Toestemming betrokkene
-Artikel 6 en 21 e.v. Wet
publieke gezondheid
Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek
Boek 7

Patiënten
Clienten
Klant

Tuberculosebestrijding

Laura Nederhof
tel. 6450

Behandelen en begeleiden
van patiënten en clienten.
Preventie van tuberculose.

Toestemming betrokkene

Patiënten
Clienten

Technische hygiënezorg

Corine van der Donk
tel. 6427

Hygiëne en infectiepreventie

Uitvoering overeenkomst
-Artikel 6 Wet publieke
gezondheid
Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek
Boek 7

Seksuele gezondheid

Decontee Shilue
tel. 6127

het bevorderen van seksuele Toestemming betrokkene
gezondheid en het
Artikel Wet publieke
behandelen van clienten
gezondheid
Afdeling 5 Burgerlijk wetboek
Boek 7

--

Clienten
Partners van clienten (na
toestemming client)

Contactgegevens* van
clienten (na toestemming
client)
Geboortedatum
Nationaliteit
Geboorteland ouders

Seksuele leven

Forensische geneeskunde

Clementine Wijkmans
tel.

Dossiervorming van de
verrichtingen

Toestemming betrokkene

--

Overledene
Patiënten
Hulpverleners

Contactgegevens*
Burgerservicenummer

Gezondheid

Reizigersadviezen

Annemarie de Gouw,
tel.

Adviseren, begeleiden
behandelen van reizigers en
medewerkers van bedrijven
en instellingen

Uitvoering overeenkomst

--

Reizigers
Medewerkers bedrijven en
instellingen

Contactgegevens*
Burgerservicenummer

Gezondheid
Etniciteit

Gezondheidsmonitors

Wendy Jeeninga
tel. 6365

Inzicht in de gezondheid van
de bevolking

Toestemming betrokkene

Gezondheidspanel

Wendy Jeeninga
tel. 6365

Onderzoek met interne registraties

Wendy Jeeninga
tel. 6365

Inzicht in de meningen,
Toestemming betrokkene
gezondheid en leefstijl van de
bevolking
Inzicht in gezondheid van de Toestemming betrokkene
bevolking

--

Eigenaren
tattoo/piercingshops?
Eigenaren vervuilde
woningen?

Bevolkingsadministratie
gemeenten

--

Onderzoek
Inwoners van het werkgebied Contactgegevens*
van de GGD
Geboortedatum

Gezondheid
Etniciteit

Verwerker

Inwoners van het werkgebied Geslacht
van de GGD
Geboortemaand en -jaar

Gezondheid

Inwoners van het werkgebied Geslacht
van de GGD
Geboortejaar en -maand
Postcode
Etniciteit

Gezondheid
(seksueel) gedrag

Geen

Medewerkers/managers
kinderopvang
Gastouders
Kinderen

Contactgegevens*
Diploma's
Datum in dienst
Verklaring omtrent het
gedrag
Burgerservicenummer
Geslacht
Geboortedatum
Clienten
Contactgegevens*
Medewerkers en bestuurders Diploma's
(aanbiedende) instellingen
Burgerservicenummer

Geen

Geen

Clienten
Aanvragers
Hulpverleners

Gezondheid

--

Contactgegevens*: 3
maanden

Persoonsgegevens: tot één
week na afmelding

--

Survalyzer Nederland BV

Toezicht
Toezicht kinderopvang

Jacqueline van den Elsen
tel. 6255

toezien of de kinderopvang
voldoet aan de eisen in de
Wet kinderopvang

Artikel 1:62 Wet
kinderopvang

--

Toezicht Wmo

Natasja Vrins
tel. 6418

Het houden van toezicht op
en het adviseren over de
kwaliteit van Wmovoorzieningen

Artikel 3.1 t/m 3.5 Wet
maatschappelijke
ondersteuning 2018 (Wmo)

--

Adviezen pgb's

Ellen Anzion
tel. 6716

het adviseren over
aanvragen voor een
persoonsgebonden budget

Toestemming betrokkene

--

Toeleiden van mensen naar
de reguliere zorg.
Verlenen van zorg.
Mogelijkheid om nadere
informatie over de patiënt te
vragen.
Verkomen en/of verminderen
van maatschappelijke onrust
door incidenten.

Toestemming betrokkene

Contactgegevens*
Leefsituatie clienten
Burgerservicenummer

Gezondheid
Strafrechterlijk: verklaringen
omtrent het gedrag (VOG)

--

Medewerker sociaal team en
gemeente

Overzichten kinderen

Maximaal 2 jaar.

15 jaar

Fysieke maatregelen
(toegang tot gebouw)
Toegang GGD-systeem:
identificatie en wachtwoord
Toegang applicatie:
identificatie met
gebruikersnaam en dubbele
autentificatie
Identificatie met
gebruikersnaam en
wachtwoord
Beperkte toegang tot
dossiers
Fysieke maatregelen
Identificatie met
gebruikersnaam en
wachtwoord
Beperkte toegang tot
dossiers
Fysieke maatregelen

--

Openbare geestelijke gezondheid
Openbare geestelijke gezondheidszorg

Psychosociale hulp bij incidenten

Katja van Mook,
tel. 0612634529

Algemeen belang
Zwaarwegend belang, als
bedoeld in artikel 30 van de
Uitvoeringswet AVG

Uitwisselen van gegevens
Klanten
Contactgegevens*
alleen in overleg met de klant Melders van overlastsituaties Leef- en gezinssituatie
Financiële gegevens

Melders van incidenten
Betrokkenen bij incidenten
Medewerkers instellingen

Contactgegevens*
Geboortedatum, etc.

Gezondheid
Strafrechterlijke gegevens

Gezondheid

Verschillend, met als
maximum: levenslang
vanwege de werkingsduur
van sommige vaccins

Medewerkers instellingen

Maximaal 5 jaar.

Fysieke maatregelen
(toegang tot gebouw)
Toegang GGD-systeem:
identificatie en wachtwoord
Toegang GGD-documenten:
alleen medewerkers PSHI

Publieke gezondheid bij crises en rampen
* Contactgegevens kunnen zijn: naam,
adres, woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer en, waar van
toepassing, burgerservicenummer.

Hieronder: overdruk van http://az-dms0/decosweb/aspx/item.aspx?I=625AF826C04344389D085796BA498FBF

Register verwerking persoonsgegevens Hét Servicecentrum (HSC)
Postbus 3024 5003 DA Tilburg
Verantwoordelijke
Functionaris gegevensbescherming

Karin van Esch
René van Kessel

directiesecretariaat@ggdhvb.nl
privacy@ggdhvb.nl

Systeem

Contactpersoon

Doel van de verwerking Rechtmatige grondslag

088 368
088 368 6009
Uitleg

Welke betrokkenen?

Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige grondslag?

Welke overeenkomst?
Welke wet?

Bijvoorbeeld: ouders,
patiënten, inwoners

Wettelijke verplichting

Vanuit fiscale wetgeving
en verplichtingen voor het
voeren van een
(aantoonbaar) juiste
administratie (accountant)

(Contactpersonen van)
leveranciers,
dienstverleners,
Eigen medewerkers zoals
bestellers, goedkeurders,
budgethouders,
(financieel) beheerders,
financieel advieseurs- en
medewerkers

NAW-gegevens
leverancier, naam-,
functie- en
mandaatgegevens, rollen
van betrokken
medewerkers

Wettelijke verplichting
ordenen en ontsluiten van
informatie / gegevens. Op
juiste manier archiveren
t.b.v. kennisbank,
documentenbeheer, in- en
uitgaande post, in- en
verkoopcontracten,
archief, relatiebeheer,
bestuursdossiers,
klachten, personeels
dossiers.
Op de juiste manier
Wettelijke verplichting
ordenen en verwerken van
gegevens voor de
financiële administratie.

Vanuit besluit
informatiebeheer en
wettelijke verplichtingen
voor het voeren van het
(aantoonbaar) juiste
informatie- en
archiefbeheer

(Contactpersonen van)
externe contacten zoals;
relaties, leveranciers,
dienstverleners,
ketenpartners, burgers.
Eigen medewerkers.

NAW-gegevens,
bankgevens, personeel
dossiers

- goed verlopend
inkoopproces
- optimale digitale
afhandeling facturering,
- afdoende bijbehorende
administratie
contractmanagement
vastleggen van orders,
verwerken van facturen,
scannen, boeken,
goedkeuren en betalen
vande
facturen
Op
juiste manier

Welke
persoonsgegevens?

Welke bijzondere
persoonsgegevens

Welke ontvangers

Bewaartermijn

Getroffen
beveilingsmaatregelen

SAAS/
lokaal,
combi

Verwerker(s)

Verwerkersovereenkomst

Gezamenlijke
verantwoordelijke

Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, biometrische
gegevens, seksuele
gegevens.
Factuurbijlagen kunnen
persoonsgebonden
gegevens bevatten
(medische)

Bijvoorbeeld: (externe)
hulpverleners, financiën
etc.

Is er een wettelijke
bewaartermijn?

Bijvoorbeeld: technisch of
organisatorisch?

Medewerkers Inkoop en
Financiën,
Goedkeurders,
Toezicht (accountant,
fiscus) management

7 jaar

Autorisatie via single sign SAAS
on na aanmelding op
netwerk (AD) met
gebruikersnaam en
wachtwoord.
Toegang van buiten het
GGD-netwerk op basis van
2 factor authenticatie.

Emeritor

ja

GGD West-Brabant,
RAV Brabant MW&N GGD
Hart voor Brabant

Medische gegevens

Eigen medewerkers met
decos account, HRadviseurs,
klachtenfunctionaris,

van 0 - eeuwig
ligt aan het soort
document

Autorisatie op basis van
rol. Gebruikersnaam en
wachtwoord.

combi

Decos

ja voor GGD HvB en GGD
WB

GGD WB GGD Hart voor
Brabant

n.v.t.

Contactpersonen
leveranciers, klanten,
Medewerkers inkoop en
financiën

7 jaar

Autorisatie op basis van
rol. Gebruikersnaam en
wachtwoord.

SAAS

Exact

nee

RAV, GGD WB GGD Hart
voor Brabant

ja

RAV, GGD WB GGD HvB,
HSC

Link opnemen

Inconto/Interfere

Functioneel beheerder

Decos

Functioneel beheerder

Exact

Functioneel beheerder

Beaufort/Youforce

Functioneel beheerder

Op de juiste manier
Wettelijke verplichting
ordenen en verwerken van
gegevens voor
personeelszaken.

Vanuit fiscale wetgeving
Eigen medewerkers, ouden verplichtingen voor het medewerkers
voeren van een
(aantoonbaar) juiste
personeelsadministratie
(accountant)

NAW-gegevens,
lidmaatschap vakbond
dienstverbandgegevens,
BSN, nationaliteit,
verzuimgegevens,
geboortedatum, salaris en
bankgegevens, paspoort,
functioneringsgesprekken,
kindgegevens,
partnergegevens, rijbewijs

manager,
20 jaar
portefeuillehouder, HRadviseurs, HRO, HRS,
Servicedesk, beheer, Arbo

Autorisatie op basis van
rol. Gebruikersnaam en
wachtwoord, certificaat

SAAS

Raet

Topdesk

Functioneel beheerder

Vastleggen van meldingen Gerechtvaardigd belang
mbt storingen,
gebruikersvragen,
wijzigingen, aanvragen.

Het voeren van adequate
bedrijfsvoering en
afhandeling van
incidenten.

Eigen medewerkers

Voor-achternaam,
mailadres zakelijk
telefoonnr. Vestiging of
locatie

n.v.t.

Eigen medewerkers

niet bekend

Autorisatie op basis van
rol, gebruikersnaam en
wachtwoord

SAAS

Servicedesk en betrokken ja
behandelaars

HSC, GGD HvB, GGD WB,
NOG, RAV

Xenmobile
MS Intune

Systeembeheer

Beheren van mobile
devices zoals
smartphones, tablets en
laptops

Gerechtvaardigd belang

Verantwoorde manier
beheren van mobile
devices.

Eigen medewerkers

n.v.t.

Eigen medewerkers

niet bekend

Gebruikersnaam en
wachtwoord 2FA

combi

Microsoft

nee

RAV, GGD WB GGD Hart
voor Brabant, HSC, NOG

Sharepoint

Functioneel beheerder

Kennisdeling. Bevorderen
van onderlinge
samenwerking.

Gerechtvaardigd belang

Communicatiemiddel.

Zakelijk mailadres. Voorachternaam,
gebruikersnaam.
Locatiebepaling. Apps die
op toestel staan.
Naam, geboortedatum,
mailadres, loggegevens,
pasfoto

n.v.t.

Eigen medewerkers,
uitgenodigde externen

nee

Gebruikersnaam en
wachtwoord

SAAS

Portifa en QS-solutions

nee

RAV, GGD WB GGD Hart
voor Brabant, HSC, NOG

Zetacom

Servicedesk

Beheren en uitvoeren
telefonie.

Gerechtvaardigd belang

Communicatiemiddel.

n.v.t.

Eigen medewerkers

niet bekend

Gebruikersnaam en
wachtwoord, certificaat

combi

Zetacom

nee

GGD HvB

Datawarehouse
(bedrijfsvoeringsappl.)

Product owner

Gerechtvaardigd belang

Stuurinformatie
bedrijfsvoering.

Gebruikersnaam en
wachtwoord

combi

Het Service Centrum

nee

RAV, GGD WB GGD Hart
voor Brabant, HSC, NOG

Systeembeheer

Gerechtvaardigd belang

Netwerk- en
gebruikersbeheer.

Naam, telefoonnr.
Mailadres. Organisatie en
personeelsnummer.

n.v.t.

30 dgn na uitdienst. Nog
30 dgn terug te halen,
daarna echt verwijderd

Gebruikersnaam en
wachtwoord

lokaal

Microsoft

nee

RAV, GGD WB GGD Hart
voor Brabant, HSC, NOG

Contempus (voorganger van
Inconto)

Functioneel beheerder

Iedereen met toegang tot
bedrijfsapplicaties.
Iedereen met een
account.
(financieel) beheerders

adviseurs HR en financien,
management,
portefeuillehouders, eigen
medewerkers
Eigen medewerkers

30 dgn na uitdienst. Nog
30 dgn terug te halen,
daarna echt verwijderd

Active Directory/Exchange

Gestructureerd opslaan
van gegevens ten
behoeve van
managementinformatie
Zorgen voor toegang tot
applicaties en
werkomgeving

Eigen medewerkers,
contactpersonen van
leveranciers,
dienstverleners,
ketenpartners
Medewerkers HSC en GGD Voor-achternaam,
HVB
mailadres zakelijk
afdeling, budgetgroep,
telefoonnummer
ontwikkelaars en
Gegevens uit
analysten, beheerders
aanleverende systemen

NAW-gegevens
leveranciers, namen en
mandaatgegevens, rollen
van betrokken
medewerkers

factuurbijlagen kunnen
persoonsgebonden
gegevens bevatten
(medische)

Medewerkers Inkoop en
Financiën, Toezicht
(accountant, fiscus)
management

7 jaar

Is voorganger van inconto Wettelijke verplichting
en wordt nog gebruikt
voor naslag.

Vanuit fiscale wetgeving
debiteuren en crediteuren naw-gegevens,
en verplichtingen voor het
bankgegevens,
voeren van een
geboortedatum, bsn
(aantoonbaar) juiste
administratie (accountant)

Vanuit fiscale wetgeving
en verplichtingen voor het
voeren van een
(aantoonbaar) juiste
administratie (accountant)

