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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: ‘307

Naam vandeverwerkîngvaprsoonsgegçyçs: Afleidingwoningtransformatîes

Qp:jijving van de verwerkîngyn persoonsgegevens

Is voor deze verwerking eerder een WBP-rnelding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing ïs)

ra
lx Nee

Indien Ja:
Nummer verwerking Naam Verwerking
1. 11 ---

Verantwoordelijke
Directeur-Generaat van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Jaarlijks worden de woningtransformaties (transformaties van panden met verbljfsobjectfen) met
niet-woonfunctie naar verblijfsobjecten met woonfunctie) op basis van de Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG) afgeleid. Om administratieve correcties te onderscheiden van de
werkelijke woningtransformaties wordt gebruikgemaakt van gegevens uit de Basisregistratie
Personen (BRP). Met behulp van het Burgetservicenummer wordt gekeken of er al iemand
woonde op het adres van het getransformeerde object. Indien dat het geval s, wordt de
woningtransformatie als niet plausibel bestempeld. Daarnaast wordt met behulp van de
Burgerservicenummer bepaald om wat voor type huishouden het gaat. Als na transformatie een
institutïoneel huishouden woonachtig is in de woning, telt de woningtransformatie niet mee.

Wbpiueldïng (sjaboonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp arL 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 ônderzoek samengestetde
statistieken. .

tCategorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt Cde betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. Personen woonachtig in een 1. Burgerservicenummer

getransformeerd pand 2. Type huishouden, aantal per huishouden
3. Leeftijd bewoner
4. WOZ gegevens object

woz waarde
Gebruikscode

5. BAG gegevens object
Bouwjaar, gebruikersfunctie

Welke bïjzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
i&nlU:ui ..... n t9,,ep,5 : .. ....

Geen

—
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

—
Gegevens betreffende ras of etnïciteït

—
Gegevens betreffende politieke gezindheid

—

Gegevens betreffende de gezondheid

—
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 van dat gedrag

1 Burgerservicenummer (BSN)

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

2. 2.
-“- 3.
4. 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.)
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Indienia:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcodeen plaat5
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email
is er een schriftelijke
bewerkersovereenkamst
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.

(AankruisenwatvantoepasngisJtja
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Datum melding:

28-6-2017

Wbpmelding (sjabloonversie 23 di 18 oktober 2016)




