Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)
Basisgegevens
Naam Verwerking:

Bezwaar, beroep en klachtbehandeling

Verwerkingsnummer:

V2

Verantwoordelijke:

CCD

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?
Betrokkene(n)

Personen die bezwaar of beroep aantekenen

Persoonsgegevens
Soort gegevens

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, gelieerde
organisatie, gegevens met betrekking tot het bezwaar of beroep

Verzameldoel

Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de CCD.
Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van
beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges. Zie verder bij doel(en)
van verwerkingen.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de
afhandeling van de procedures in het kader van bezwaar of beroep,
en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle.
Vernietigingstermijn 10 jaar na afhandeling.

Bron

Betrokkene

Was (waren) betrokkene(n)
verplicht deze gegevens
Ja
aan te leveren?
Bijzondere
persoonsgegevens

Geen

Betrokkene(n)

Personen die genoemd worden in een bezwaar- of
beroepsprocedure

Persoonsgegevens
Soort gegevens

naam, woonplaats, gelieerde organisatie, relatie met het bezwaar of
beroep

Verzameldoel

Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de CCD
lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van
beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges. Zie verder bij doel(en)
van verwerkingen.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de
afhandeling van de procedures in het kader van bezwaar of beroep,

en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle.
Vernietigingstermijn 10 jaar na afhandeling.
Bron

Betrokkene die bezwaar of beroep aantekent, of in overgelegde
stukken waarin gegevens van betrokkenen zijn opgenomen.

Was (waren) betrokkene(n)
verplicht deze gegevens
nee
aan te leveren?
Bijzondere
persoonsgegevens

geen

Betrokkene(n)

Personen die een klacht hebben ingediend

Persoonsgegevens
Soort gegevens

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, gelieerde
organisatie, gegevens met betrekking tot de klacht

Verzameldoel

Behandelen van klachten ingediend bij de CCD of Nationale
Ombudsman. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen..

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de
afhandeling van de procedures in het kader van of naar aanleiding
van klachten, en voor de openbaarheid van informatie en
democratische controle. Vernietigingstermijn 5 jaar na afhandeling.

Bron

Betrokkene

Was (waren) betrokkene(n)
verplicht deze gegevens
Ja
aan te leveren?
Bijzondere
persoonsgegevens

Geen

Betrokkene(n)

Personen die genoemd worden in klacht

Persoonsgegevens
Soort gegevens

naam, woonplaats, gelieerde organisatie, relatie met de klacht

Verzameldoel

Behandelen van klachten ingediend bij de CCD of de Nationale
Ombudsman. Kijk verder bij doel(en) van verwerkingen.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de
afhandeling van de procedures in het kader van of naar aanleiding
van klachten en voor de openbaarheid van informatie en
democratische controle. Vernietigingstermijn 5 jaar na afhandeling.

Bron

Betrokkene

Was (waren) betrokkene(n)
verplicht deze gegevens
nee
aan te leveren?
Bijzondere
persoonsgegevens

geen

Betrokkene(n)

Personen die een zienswijze hebben ingediend

Persoonsgegevens
Soort gegevens

naam, woonplaats, telefoonnummer, gelieerde organisatie, gegevens
m.b.t. tot zienswijze

Verzameldoel

Behandelen van zienswijzen ingediend in het kader van de
voorbereiding van een besluit. Kijk verder bij doel(en) van
verwerkingen.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de
afhandeling van de procedure in het kader waarvan de zienswijze is
ingediend (primaire besluitvorming, bezwaar/beroep/hoger beroep),
en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle.
Vernietigingstermijn 10 jaar na afhandeling.

Bron

Betrokkene

Was (waren) betrokkene(n)
verplicht deze gegevens
Ja
aan te leveren?
Bijzondere
persoonsgegevens

Betrokkene(n)

geen

Gemachtigde (juristen en advocaten)

Persoonsgegevens
Soort gegevens

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, gelieerde
organisatie.

Verzameldoel

Zie doel verwerking.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de
afhandeling van de procedures in het kader van bezwaar of beroep,
en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle.
Vernietigingstermijn 10 jaar na afhandeling.

Bron

Betrokkene

Was (waren) betrokkene(n)
verplicht deze gegevens aan Ja
te leveren?
Bijzondere
persoonsgegevens

Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?
Doel(en) van verwerking
Doel
verwerking

Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de CCD.

Rechtsgrond

Wettelijke verplichting

Doel
verwerking

Behandelen van beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges voor de CCD

Rechtsgrond

Wettelijke verplichting

Doel
verwerking

Behandelen van klachten ingediend bij de CCD en of de Nationale Ombudsman
met betrekking tot de CCD

Rechtsgrond

Wettelijke verplichting

Doel
verwerking

Behandeling van klachten zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Rechtsgrond

Wettelijke verplichting

Doel
verwerking

Behandelen van zienswijzen ingediend in het kader van de voorbereiding van
besluiten van de CCD

Rechtsgrond

Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

•

Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

•
•
•

Medewerkers van de landsadvocaat die bij een bepaalde procedure zijn betrokken.
Medewerkers bij de Nationale Ombudsman die betrokken zijn bij een zaak.
Medewerkers van de bestuursrechtelijke colleges die bij een zaak betrokken zijn. Dit zijn de
sectoren bestuursrecht van de Rechtbanken en de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State

Doorgifte buiten EU
Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie
Nee
of aan een internationale organisatie?
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan)
buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een Nee
passend beschermingsniveau waarborgen?
Verantwoordelijke
Centrale Commissie Dierproeven
Rechtspersoon of bestuursorgaan
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL DEN HAAG
NEDERLAND
Postbus 93118
2509 AC Den Haag
Nederland

