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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldïngsnummer: ‘3 Z’3

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Armaedebeteîd Tilburg

Omschrijvingvan de verwerkingvan persoonsgegevens

Ontvangen van gegevens van de gemeente Tilburg over deelnemers gemeentelijke regelingen
in 2016. Pseudonimiseren en koppelen aan CBS-data. Oplevering is geaggregeerd in tabellen.

Is voor deze verwerking eerder een WBPmelding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
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Indien :

1 Nummer verwerkïiig_ Naam Verwerking
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Verantwoordelijke
DirecteurGeneraal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492iP 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 weten5chappeljk 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.
(Categorievan)betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens_

Wbp-m&ding (sjabloonversie 2.3 U.d. 18 oktober 2016)
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Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etnîcîteit
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 van dat gedrag
Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangersbuiten hetCBordengegevensverstrekt.

(Categorîe van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker ïs een persoon oforganisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. tndien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
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Indien Ja:

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

Wbpmelding (sjabloonversre 2.3 dU. 18 oktober 2016)
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Voorgenomen doorgifte Haar landen buîten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.

tAankTuisen wat van toepassing isi
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Datum melding: 14-1-19

Wbp-melding (sjabtoonversie 13 d.d. 18 oktober 2016)




