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Naam nk- en Horecawet
Reden: ieuwe WBP-melding ( )wUziging van een WBP-melding
MeldÍngsnummer:-
Versienummer: il
Ontvangstdatum:
Meldmedium:
SÍafus:

Electronisch bestandl
Definitief

Verantwoordelijke: 1 van 1

SoorÍ persoon:
Naam :

Adres:
Nr. :

Postcode/Plaats:
Land:
PosÍbus:
Postcode/Plaats:
Land.'

Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mail adres:
SBl-nummer:
V e rdel i ng ve rantwoorde I ij kh e id :

/Bestuursorg. ( )Nat. persoon

lFburgemeesterer-

NEDERLAND

I
NEDERI.ANDr-

Contactpersoon:

la
Slu,anl,prror*

-

-i'r ,lr

Zijn er gegevens over de bewerker(s) ingevuld? ( )Ja(.)Nee



Doel(en) van verwérking:í van 2

Verwerking vindt plaàts om te weten voor
wiens rekeníng en risico hetfiorecabedrijf
of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend en
tevens om de op de vergunningaanvraag
aangegeven leidinggevende(n) in beeld te
hebben.

Doel(en) van verwerking:2 van 2

Toetsing aan het Besluit eisen zede{ijk
gedrag Drank- en Horecawet.

Categorie(ën) van betrokkenen: 1 van,l
Aanvrager vergunning Drank- en Horecawet

2van5
Vezameldoel:

NAW-gegevens van de leidinggevende(n) van het bedrijf
Verwerking vindt plaats om te weten voor wiens rekening en risico het
horecabedrijf of het qtijtersbedrijf wordt uitgeoefend en tevens om de op
de vergunningaanvrpag aangegeven lei{inggevende(n) in beeld te
hebben.

Telefoonnummer ,\> ..
Venrverking vindt plaals,om te weten voor wiens rekening en risico het
horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend en tevens om de op
de.vergunningaanvraag aangegeven leidinggevende(n) in beeld te
hebben.
Geboortedatum en geboorteplaats
Venruerking vindt plaats om te weten voor wiens rekening en risico het
horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend en tevens om de op
de vergunningaanvraag aangegeven Ieidinggevende(n) in beeld te

3van5
Verzameldoel:

hebben.

Gegevens:
1van5
Verzameldoel:

4van5
Vezameldoel:

5van5
Vezameldoel:

Bijzondere
gegevens:

Kopie getdig legitimatiebewijs
Venruerking vindt plaats ofn te weten voor wiens rekening en risico het
horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoeÍend en tevens om de op
de.vergunningaanvraag aangegeven leidiqggevende(n) in beeld te
hebben. i

Kopie diptoma sociale hygiene $

Venrerking vindt plaats om te weten ,oor,ffi"n. rekening en risico het
horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend en tàvens om de op
de vergunningaanvraag àangegeven leidinggevende(n) in beeld te
hebben. *1f

f

:
f$r Bf

Categorieën van ontvangers:l van 2

De persoonsgegevens worden slechts vè%tret<t
degenen die zijn belast met of leiding

aan het proces van
nningverlening, handhaving en



ing op grond van de Drank- en

Categorieën van ontvangers:2 van Z
in de gevallen bedoeld in artikel

, onder a, c en d, of artikel g, derde lid,

Beve i I Í g i n g s m a atre g e I e n :

A. Beveiligt u de persoonsgegevens: (ïJaONee
B. Welke maatregelen heeft u genomen om de persoonsgegevens te beschermen?

- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief organisatorische controle
- lnbraakalarm
- Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat iemand weet (wachtwoord of pincode)
- Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat iemand bij zich draagt (pasje)
- Controle van toegekende bevoegdheden

C. ls er sprake van een bewerker?
Nee

D. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
- Personeel dat onder leiding van de verantwoordelijke staat

E. Verzendt u gegevens tangs elektronische weg?
Nee

F. Gebruikt u encryptie?
Nee

Doorgifte buiten de Europese lJnie:

Geeft u b'tj uw gegevensverwerking persoonsgegevens door aan één
of meer landen buiten de Europese lJnie?
Worden persoonsg egevens uitstuitend doorgegeven naar landen
buiten de Europese unie waaruan de Minister van Justitie heeft
bepaald dat die landen een passe nd beschermingsniveau
waarborgen?

( )Ja(.)Nee

( )Ja ( )Nee (.)
Niet van
toepassing

Bent u verplicht het CBP te vragen een onderzoek in te stelten naar de verwerking?

1. Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer te
verwerken voor een ander doel dan waaruoor het nummer
specifiekis besfemd, met het doel de gegevens in verband te
brengen (te koppelen) met gegevens die door een andere
ve ra ntwoo rd e I ij ke wo rde n ve rwerkt?

2. ls het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven b'rj
wet en gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die
wet of een andere wet?
3. Bent u van ptan gegeyens yasÍ te teggen die u door eísen
waarneming hebt verkregen, zonder de betrokkene van die
vastlegging op de hoogte te stellen?

( )Ja(.)Nee

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

( )Ja(.)Nee



 .-Bent u van plan om voor derden strafrechtetijke gegevens ( )Ja(-)Nee
of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk geàrag ti
verwerken?

5. Heeft u een vergunning op grond van de Wet pafticuliere ( )Ja ( )Nee (*)Niet van
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? toepassing 

' '

Conclusie: U bent niet verplicht om een voorafgaand onderzoek aan te vragen.

vraagt u getet op deze conclusie een voorafgaand ondezoek ( )Ja(.)Nee
aan?


