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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldîngsnummer: ‘2

3

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Arbeids Krachten Onderzoek (P.AKO)

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
,

Verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen, verstrekken (en vernietigen) van door Hootddirectïe
DataverzamelingjDVZ)geleverde bronggevens overdearbeidsmarktsituatie van respondenten.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruisenwatvantoepassing is)
Jia

x LNee
Indien Ja:
Nummer verwerking
1.

Naam Verwerking
L

Verantwoordelijke
DirecteurGeneraaI van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492W Den Haag
070 3374196

Contactpersoon CBS
of organisatleonderdeel
L Directie
Naam
1 Naam functionaris gegevensbescherming

L

{SER/SAL/SAD
Kösters,
drs. L.
Booleman, drs. M.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statisti5ch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.
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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke soorten
van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) persoonsgegevens
(Categorie van) betrokkenen
1. Adresgegevens
n.
1 Respondente
2. Intern identiflcatienummer
2. Respondenten
3. Demografische persoonskenmerken
3. Respondenten
5.

Respondenten

4 Arbeidsmarktgegevens

Respondenten

5. Gekoppelde persoonsgegevens over
inkomen en inkomensverdeling
6. Onöerwîjsgegevens (actueel,
hoogstgevolgd_en_hoogstbehaald)

6. Respondenten
7.

Respondenten

7. Vrijwilligerswerk

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
jgtui iswatvantoepassing, meerdereantwoorden mogelijk.)
Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteit
!__
Gegevens betreffende politieke gezindheid
L_ Gegevens betreffende gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
1L_ Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod
naaraanieidingvandatgedrag
Burgerservicenummer(BSN)
——
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Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) persoonsgegevens
(categorie van) ontvangers
1 3, 4, S 6 en 7 zie “(Categorieën van)
1. Externe klanten van Microdataservïces
betrokkenen en persoonsgegevens”
(5D5C)

L
t
L

Is er sprake van een bewerker?

is

Een bewerker een persoon of organisatie aan wîe de verwerkîng van persoonsgegevens is
uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze
(Aankruisen wat van toepassing is.)

apart opgegeven.

Ëlia
Ix

INee

Indien Ja:

Bewerker
Naam enfunctie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mait
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan één of meet landen buiten de ËU.

Datum melding: 28-72O16

