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Bijlage 2: Overzicht van categorieën gebruikte persoonsgegevens 

 
Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens van kinderen die gebruikt worden: 
 

a) naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene 

b) het persoonsgebonden nummer (BSN); 
c) nationaliteit; 
d) gegevens als bedoeld onder a, van de wettelijk vertegenwoordiger of verzorger van het kind; 
e) gegevens betreffende de gezondheid of het welzijn van het kind voor zover die noodzakelijk zijn voor de 

ondersteuning; 
f) gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van het kind, voor zover die noodzakelijk zijn voor 

Kindcentra Kits Primair, de opvang of de te geven ondersteuning;  
g) gegevens betreffende de aard en het verloop van de opvang en ondersteuning, alsmede de ontwikkeling; 
h) Kindcentra Kits Primair gegevens (waaronder naam Kits Primair, naam zorgcoördinator/mentor/ intern 

begeleider, groep waarin het kind zit, tijdstip van inschrijving bij Kindcentra Kits Primair; 
i) relevante screenings- en onderzoeksgegevens en omschrijving van de problematiek die aan de orde is; 
j) activiteiten die door Kindcentra Kits Primair zijn ondernomen rond het betreffende kind, alsmede de resultaten 

hiervan; 
k) bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten en de namen van contactpersonen; 
l) relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot de aangemelde 

problematiek van het betreffende kind; 
m) relevante financiële gegevens over bijvoorbeeld Kindcentra Kits Primair gelden  

 

Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens van sollicitanten die gebruikt worden: 

 

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:  
a) de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen; 
b) de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten; 
c) de interne controle en de bedrijfsbeveiliging; 
d) de uitvoering of toepassing van een andere wet. 

 
Geen andere gegevens worden verwerkt dan:  

a) naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer 
van de betrokkene; 

b) een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; 
c) nationaliteit en geboorteplaats;  
d) gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten; 
e) gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; 
f) gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is; 
g) gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de 

beëindiging ervan; 
h) gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de 

beëindiging ervan; 
i) andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die 

hem bekend zijn; 
j) andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of 

noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. 
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1.1. Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens van medewerkers- en salarisadministratie 

die gebruikt worden: 

 

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:  

a) het geven van leiding aan de werkzaamheden van betrokkene; 
b) de behandeling van personeelszaken; 
c) het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken; 
d) het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband; 
e) de opleiding van betrokkene; 
f) de bedrijfsmedische zorg voor betrokkene; 
g) het bedrijfsmaatschappelijk werk; 
h) de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan; 
i) de interne controle en de bedrijfsbeveiliging; 
j) de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde; 
k) het verlenen van ontslag; 
l) de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden; 
m) het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen; 
n) het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
o) de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de 

groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is verbonden; 
p) de uitvoering of toepassing van een andere wet. 

 

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:  

a) naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer 
van de betrokkene; 

b) een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; 
c) nationaliteit en geboorteplaats; 
d) gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers; 
e) gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; 
f) gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de inhoud en de 

beëindiging van het dienstverband; 
g) gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de 

arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, 
met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte; 

h) gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun 
arbeidsomstandigheden; 

i) gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de 
betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde; 

j) gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor 
zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn; 

k) andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of 
noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. 

 

 

 

 


