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--------------------------------------------------------------Meldingsnummer:
Pagina 1
Melding: GIR BRZO print: 05-12-2007
Verantwoordelijke: 1 van 1
Soort persoon :
Naam :
Adres :
Nr. :
Postcode/Plaats:
Land :
Postbus :
Postcode/Plaats:
Land :
Telefoonnummer :
Faxnummer :
E-mail adres :
SBI-nummer :

(*)Rechtspersoon/Bestuursorg. ( )Nat. persoon
Ministerie van SZW
Anna van Hannoverstraat
4
2595 BJ DEN HAAG
NEDERLAND

NEDERLAND
0707-333 4444

Verdeling verantwoordelijkheid:
--------------------------------------------------------------Pagina 2
Melding: GIR BRZO print: 05-12-2007
Contactpersoon:
Naam :
Hulst
Voorvoegsel(s) :
Voorletter(s) :
DW
Man/Vrouw :
(*)Man( )Vrouw
Organisatie :
Arbeidsinspectie
Afdeling :
IV
Functie :
coördinator informatiebeveiliging
Adres :
Aanna van hannoverstraat
Nr. :
4
Postcode/Plaats:
2595 BJ DEN HAAG
Postbus :
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer :
070-333 6639
Faxnummer :
E-mail adres :
---------------------------------------------------------------

Zijn er gegevens over de bewerker(s) ingevuld?
Bewerker: 1 van 1
Soort persoon :
(*)Rechtspersoon/Bestuursorg. ( )Nat. persoon
Naam :
ICTU
Adres :
Nr. :
Postcode/Plaats:
Land :
NEDERLAND
Postbus :
84011
Postcode/Plaats:
2508 AA DEN HAAG
Land :
NEDERLAND
Telefoonnummer :
070-888 7777
Faxnummer :
E-mail adres :
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Doel(en) van verwerking: 1 van 3
Het doen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een
inspectie bij een BRZO-bedrijf door het desbetreffende
regionale samenwerkingsverband (art 24 BRZO). Deze
worden bekend gemaakt in bestuurlijke
inspectieprogramma&apos;s (www.brzo99.nl)
Doel(en) van verwerking: 2 van 3
Het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking
stellen van gegevens t.b.v.: de bedrijfsvoering van de
desbetreffende regionale samenwerkingsverbanden.
Doel(en) van verwerking: 3 van 3
Het maken van planningsafspraken met de betrokken
medewerkers van de desbetreffende toezichthoudende
organen.--------------------------------------------------------------Categorie(ën) van betrokkenen: 1 van 2
Contactpersonen van bedrijven
Gegevens:
1 van 1
Naam, functie en zakelijk tel.nr en e-mailadres
Verzameldoel:
voorbereiding en uitvoering inspectie
Bijzondere gegevens:
- Geen
Categorie(ën) van betrokkenen: 2 van 2
Medewerkers van betrokken toezichthouders
Gegevens:

(*)Ja( )Nee

1 van 1
Verzameldoel:

Naam, functie, zakelijk tel.nr en e-mailadres
planning, voorbereiding, uitvoering en
verantwoording inspectiePagina 4
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Bijzondere gegevens:
- Geen
--------------------------------------------------------------Categorieën van ontvangers: 1 van 3
Het bevoegd gezag wet milieubeheer
Categorieën van ontvangers: 2 van 3
Het bevoegd gezag rampenbestrijding
Categorieën van ontvangers: 3 van 3
De arbeidsinspectie
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Doorgifte buiten de Europese Unie:
Geeft u bij uw gegevensverwerking persoonsgegevens door aan één of meer
( )Ja(*)Nee
landen buiten de Europese Unie?
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Bent u verplicht het CBP te vragen een onderzoek in te stellen naar de verwerking?
1. Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer te
verwerken voor een ander doel dan waarvoor het nummer specifiek is
bestemd, met het doel de gegevens in verband te brengen (te koppelen)
met gegevens die door een andere verantwoordelijke worden verwerkt?
2. Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij wet en
gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die wet of een andere
wet?
3. Bent u van plan gegevens vast te leggen die u door eigen waarneming
hebt verkregen, zonder de betrokkene van die vastlegging op de hoogte
te stellen?
4. Bent u van plan om voor derden strafrechtelijke gegevens of
gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken?
5. Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus?

( )Ja(*)Nee

( )Ja ( )Nee (*)Niet van
toepassing
( )Ja(*)Nee
( )Ja(*)Nee
( )Ja ( )Nee (*)Niet van
toepassing

Conclusie: U bent niet verplicht om een voorafgaand onderzoek aan te vragen.
Vraagt U gelet op deze conclusie een voorafgaand onderzoek aan?
Bevestigd? Ja

( )Ja(*)Nee

