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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: Z’ 0

Nm vande verwerking vanpersoonsgegevens
AanvragersbestandSZWxI5x

vaii deYerwerkÏng vanpersoonsgegevens
Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te
ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeldskansen voor alle
burgers van de Europe5e Unie (EU). De EU verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van
de EU. Nederland heeft in de programmaperiode van 2014 tot en met 2020 een bedrag van €507
miljoen te besteden.

Het CBS maakt in opdracht van SZWjaarljks cijfers waarin inzicht wordt gegeven in de kenmerken
van deelnemers aan het ESF-programma en van aanvragers van het ESF-programma. Tot nu toe
heeft het CBS een monitorvoor de verslagjaren 2014 tot en met 2016 uitgevoerd. SZW heeft het
CBS gevraagd om in 2018 de monitor voor verslagjaar 2017 uit te voeren, de monitors voor de
jaren 2014 tot en met 2016 te actualiseren en de resultaten in een dashboard te presenteren

Aanvragers
Van alle aanvragers van subsidie in verslagjaren 2016 en 2017 wH SZW weten tot welke sector

(benadert door economische activiteit), landsdeel en grootteklasse zij behoren De indeling naar

sector is gebaseerd op de Standaard Bedrjfsindeling (581). Voor de ESF-monitor heeft de EC een

specifieke sectorindeling opgesteld. De clustëring van SBlcodes tot de EC-indelîng is door SZW

bepaald.

De aanvragerskenmecken zulten op twee manieren worden opgeleverd. Allereerst wordt een

aparte export gemaakt van de aanvragerskenmerken per aanvrager die SZW voor eigen gebruik

ontvangt. Daarnaast worden de geaggregeerde aanvragerskenmerken als ‘datadump’ in het

dashboard opgenomen

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

[[Ïa ‘‘ -.—— — —.

[jNee, maar wel voor eerdere updatesvande monitor(nummers2l7en222).
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Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel 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.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokinen (Categorie van) persoonsgegevens
1. Aanvragersvan ESF-subsidie 1. KvK nummer, Naam aanvrager
2. 2.
3. — 3. - --

4. -- 4.
5. -

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepa5sing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk,)
x seen

—
Gegevens betreffende godsdiensten levensovertuiging

—

Gegevens betreffende ras of etniciteft

—

Gegevens betreffende politieke gezindheid
Gegevens betreffende de gezondheid

—

Gegevens betreffende het seksuele leven

—
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging

—
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd

—
verbod naar aanleiding vandat gedrag

—
Burgerservïcenummer fBSN)

Wbpmelding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)



Centraal Bureau
..J:iI voor de Statistiek

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1. 1.

L

2.
3. 3.

z
—

4.
5. 5.

is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)

Ja

eZ
“ -

Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

1

Email — —.

Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing is.)

j -ï

Datum melding: ‘ 3 2 L t J
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