
CentraaL Bureau
. —I1 voorde Statistiek

Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: 177

[ Algemene Kinderbijsiagwet fAKW)

onsgegevens

Is voor deze verwerking eerder een WBPmeIding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
x Ja

Nee

Indien :
Nummer verwerking Naam Verwerking

j 177 1. AKW-statistiek

Verantwoordelïj ke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196

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 samenge5telde
statistieken.

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

Op kwartaalbasis wordt door de Sociale Verzekeringsbank fSVB) een elektronisch bestand
geleverd over kinderen aan wie een uitkering is toegekend in het kadervan de Algemene
Kinderbijslagwet (AKW). Deze uitkering is aangevraagd door de verzorgendefn) van het kind.
De gegevens die in het bestand voorkomen, worden gecontroleerd, zo nodig gecorrigeerd en
vervolgens opgeslagen.
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(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
Kind 1. BSN kind

2. 2 Geslacht kind
3. - - . 3. Geboortedatum kind •

4. - - — p4:— Gemeentecode kind
5- « -—— -« 5. Verbljfstitelkfrid
6. 6. Landcode kind
7* 7. Tjdsbesteding kind
8. 8. Telwaarde kind
9 —- — Mate van onderhoud kind
10. Verzorgende(n) 10. BSN verzorgende(n)
1L ---- 11 Geslacht verzorgendefn)
12. • . -- - - 12. Geboortedatum verzorgende(n)
13. 13. Nationaliteitscode verzorgendefn)
14. ;tt Verblijfstiteiverzorgende(n)
15. --- . --- 15. Adres verzorgende(n)
i6. 16. Landcodeverzorgende{n)
17. 17. Gemeentecode verzorgende(n)

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat antwoorden4nmogeijk)

Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

—
Gegevens betreffende ras of etniciteit

—
Gegevens betreffende politiekegezindheid

—
Gegevens betreffende de gezondheid

-
Gegevens betreffende het seksuele leven

—

Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelïjkegegevens
Gegevens betreffende cnrechtmatîg of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag

x Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBSwordengeevens verstrekt.

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1.
2. 2.
3. 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 bewerkets voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven
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(Aankruisen wat van toepassing ïsj

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de 1W

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

Ua .

x JNee

Datum melding: 18-6-2018

Ja

Lx Fe:

lndïenia:

Bewerker

ÏNaam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?
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