MeIdinsform uller verwerking nersoonseevens SZW.
Wat meldt u aan?
Vraag 1.
Gegevensverzameting risicoanatyses ten behoeve van de risicogestuurde aanpak
Verantwoordelijke
Vraag 2.
Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensvenverking? Aantal: 1
2.1
De verantwoordelijke is bestuursorgaan.
2.2
Naam
: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
: Pamassusplein 5, Den Haag
Postbus
:
: 90801, 2509 LV Den Haag
Telefoonnummer
: 070-3334444
Vraag 3.
Naam
Organisatie
functie
Adres
E-mailadres

Contactpersoon
t Mw. F. van der Klugt
: BO
: functionaris Gegevensbescherming
: Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
t via cstadeaarçjpszw.nI

Bewerker
Vraag 4.
Er is geen sprake van een bewerker.
Het doel van de gegevensverwerking
Vraag 5.
De Inspectie SZW streeft ernaar door middel van een risicogestuurde aanpak effectief te kunnen
handhaven in de breedte van haar werkveld. Hiertoe worden risicoanalyses uitgevoerd door de Inspectie
SZW waardoor de schaarse toezicht capaciteit zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Om dit doel te
verwezenlijken worden signalen opgewerkt en gegevens verzameld, verrijkt, geanalyseerd en verwerkt tot
een voor projecten bruikbaar product in een zogenoemde Risico Analyse Omgeving (RAO). Een
risicoanalyse vindt plaats ter voorbereiding van een daadwerkelijke inspectie en heeft geen directe
rechtsgevolgen.
Vraag 6.
Betrokkenen
Over welke categorieën van betrokkenen verwerkt u gegevens?
6.1
Er worden gegevens verwerkt van personen die binnen de doelgroep vallen van de inspectieprojecten
waarvoor een risicoanalyse noodzakelijk is. Per project worden selectiecriteria zorgvuldig samengesteld.
Op basis van deze selectiecriteria worden inspectiesubjecten geselecteerd. Daarnaast kunnen subjecten
naar voren komen uit signalen en meldingen.

Welke gegevens of categorieën van gegevens die betrekking hebben op de genoemde categorie
van betrokkenen (vraag 6.1) worden verwerkt?
De gegevens die worden verwerkt zijn beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor bet uitvoeren
van de risicoanalyses van de betreffende projecten. Dit betreffen in ieder geval gegevens ter identificatie
en vooraf vastgestelde indicatoren. Daarnaast kunnen financieel-economische gegevens worden verwerkt
om vast te stellen of er sprake is van een verhoogd risico.
6.2

Voor welk specifiek doet worden de (categorieën van) gegevens verzameld?
6.3
De gegevens worden verwerkt om via risicoanalyses risicovolle subjecten op te sporen ten behoeve van de
handhavingsactiviteiten van de Inspectie SZW.
6.4

Welke
0
0
X
0
0

bijzondere persoonsgegevens die betrekking hebben op de betrokkenen worden verwerkt?
Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid
Gegevens betreffende de gezondheid

o
o
o
o

Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag

Verstrekking van gegevens
Vraag 7.
Gegevens worden slechts verstrekt aan medewerkers van de Inspectie SZW ter uitvoering van hun
tvetteljke taak.
Beveiliging van persoonsgegevens
Vraag 8.
Beveiligt u persoonsgegevens?
8.1
Ja, gegevens binnen de RAO zijn door middel van autorisaties afgeschermd. Slechts geautoriseerde
medewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van een risicoanalyse hebben toegang tot de gegevens.
Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
8.2
Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de Inspectie SZW die betrokken zijn bij het uitvoeren van
een risicoanalyse.
Verzendt u gegevens langs elektronische weg. Via eigen netwerk of een publiek netwerk?
8.3
Er worden geen gegevens door de RAO verstutird. Geconsolideerde gegevens worden geëxporteerd uit de
RAO. Deze gegevens kunnen via reguliere middelen zoals een Document Management Systeem (DMS)
beschikbaar worden gesteld.
8.4
Nee.

Gebruikt u encryptie?

De overige opgegeven beveiligingsmaatregelen zijn opvraagbaar bij de contactpersoon.
Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie
Vraag 9.
Geeft u bij uw gegevensvenverking persoonsgegevens door naar een of meer landen buiten de Europese
Unie?
Nee (Ga naar vraag 10)
Voorafgaand onderzoek
Vraag 10.
plan om een persoonlijk identificatienummer van de betrokkene(n) te verwerken voor
Bent
u
van
10.1
dan waarvoor het nummer specifiek is bestemd, met het doel de gegevens in
ander
doel
een
brengen
(te koppelen) met gegevens die door een andere verantwoordelijke worden
verband te
verwerkt?
Nee. (Ga naar vraag 10.3)

10.2

Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij wet en gebruikt u het nummer alleen ter
uitvoering van die wet of een andere wet?

(n.v.t.)
10.3

Bent u van plan gegevens van de betrokkene(n) vast te leggen die u door eigen waarneming hebt
verkregen, zonder de betrokkene van die vastlegging op de hoogte te stellen?

Nee.

10.4A Bent u.van plan om voor derden strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of
hinderlijk gedrag van de betrokkene(n) te verwerken?
Nee. (Ga naar vraag 10.5)
10.4B Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus?
(n.v.t.)
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Wat is de conclusie aan de hand van de bovenstaande vragen?
O Conclusie 1.: U vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om een voorafgaand onderzoek.
Dit verzoek aan de AP geschiedt automatisch door het aankruisen van dit hokje en het inzenden
van dit formulier.
X Conclusie 2.: U vraagt de AP niet om een voorafgaand onderzoek.

Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn tot het doen van deze melding en dat de in de melding
verstrekte inlichtingen juist zijn.
Naam
Functie

: Inge Jonker
: hoofd afdeling Onderzoek & Analyse

Datum

:
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Handtekening

3

