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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldïngsnummer: Zc Z

,

mv4ç ye:wçrkingvan persoonsgegevens
Wegen van respongegevens van personenenquêtes

0mschrijvingvande verwerking van persoonsgegevens
De gegevens uit de Basisregistratie van Personen en de gegevens uit andere registraties, waarvan
het CBS volgens de CBS-wet gebruik mag maken, worden gebruikt om gewichten te berekenen
voor de respondenten van de enquêtes die het CBS houdt. Het CBS houdt die enquêtes om
informatie van bepaalde groepen van mensen te verzamelen, de doelpopulaties van de
onderzoeken. De gewichten worden gebruikt om met de responsgegevens van de enquête
schattingen te maken van de eigenschappen van die bepaalde groepen van mensen.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-meldÏng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)

[ Ja

r x Nee

lndien):
Nummer verwerking Naam Verwerking
1. 1.

Verantwoordelîjke
DirecteurGeneraal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

DoeÏ van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.

tCategorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.

Wbp-melding fsjabloonversie 2.3 U.d 18 oktober 2016)
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CCategorie van) persoonsgegevens
1 Intern identif’icatienummer
2. Demografische gegevens
3. Huishoudgegevens
4. Gegevens over inkomen en

înkomesverdeIïng
5. Gegevens ovr opleiding
& Eventueel andere persoonsgegevens uit het

Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden,
die gebruikt kunnen worden bij het wegen
van de responsgegevens. Deze
persoonsgegevens worden door het proces
P.SSB (WBP-melding 220) geleverd aan de
processen P.MAST en P.REST (deze WBP
meldîng)

{Categorie van) betrokkenen
t Respondenten van de enquêtes

2. L
3 i

5.

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisenwatvantoepassing. Meerdere antwoordenzijnmogelijk.)

Geen --

Gegevens betreffende godsdiensten levensovertuiging

i__ Gegevens betreffenderas of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezind held

—
Gegevens betreffendede gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven

——
Gegevensbetreffende het lidmaatschap van een vakvereniging

—
5trafrechteijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag în verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
Burgerservîcenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
CBSwordengegevens verstrekt.

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
Llnterne onderzoeker 1. Intern identificatienummer
2. L

—-

2.

—

i.
5. - — 4.
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Is er sprake van een bewerker?
Ee- bewerker is een persoon of Organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. tnden er meerdere bewerkets voor een meldîng zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is)

Ja

t

x Nee -

indien :

Bewerker
Naam en functie bewerker

____________________________ ____________________

Adres

_____ ___________________________________________________

Postcode en plaats

______ ___________________________________________________

Postadres

___________________________________________________

Postcodeenplaats

Telefoonnummer t

_________________________________________________

Emai

_________ __________________________________________________________

Is er een schriftelijke t
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
debeveiging

_________________

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.

(Aankruisen wat van toepassing is)

___________________ _________

•

Lï: -“z_-

_______ ___

Datum melding: Y/ “Z Z 0/,7

Wbp m&dhig (sjabloonverse 2.3 d.d. 18 oktober 2016)




