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Melding verwerking persoonsgegevens 
 

Meldingsnummer: 233 
 

Naam van de verwerking van persoonsgegevens 
Bezoekersregistratie 
 

 

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens 
Bezoekers worden geregistreerd bij de receptie van de CBS gebouwen. Registratie vindt plaats 
in het toegangscontrole systeem. In dit elektronische beveiligingssysteem worden alle 
noodzakelijke gegevens vastgelegd. Bij bezoekersregistratie worden de volgende gegevens 
verplicht vastgelegd:  
 naam, dag/tijd, nummer bezoekerspas, soort legitimatiebewijs en naam van de organisatie 

waartoe de bezoeker behoort; 
 naam van de betreffende CBS medewerker of de afdeling die de betrokkene wenst te 

bezoeken. 
 
 

 

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

X Ja 
 Nee 

 
Indien Ja: 

Nummer verwerking Naam Verwerking 
1. 233 1. bezoekersregistratie 

 

Verantwoordelijke 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
Henri Faasdreef 312 
2492JP Den Haag 
070 3374196 
 
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming. 
 

Doel van de verwerking  
Bezoekersregistratie ten behoeve van de bewaking en beveiliging en het begeleid verlenen van 
toegang tot de CBS gebouwen en onderdelen daarvan, alsmede het waarborgen van de 
persoonlijke vrijheid van personeel; en bezoekers onder meer in geval van calamiteiten. 
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Daarnaast is het volgende de ARBO wetgeving verplicht om een sluitende bezoekersregistratie te 
voeren. Dit voor het geval van een ongeval of calamiteit waarbij het pand moet worden ontruimd. 

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

(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens 
1. CBS bezoekers 1. Naam, dag/tijd, nummer bezoekerspas, 

soort legitimatiebewijs en naam van de 
organisatie. 

2. CBS medewerker 2. Naam van de betreffende CBS 
medewerker of de afdeling die de 
betrokkene wenst te bezoeken. 

3. Medehuurders 3. Naam van de betreffende huurders of die 
de betrokkene wenst te bezoeken. 

4.  4.  
5.  5.  

 

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt? 
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 

 Geen 
 Gegevens betreffende religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging 
X Gegevens betreffende ras of etniciteit 
 Gegevens betreffende politieke opvattingen 
 Gegevens betreffende de gezondheid 
 Gegevens betreffende seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 
 Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakbond 
 Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten 
 Genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van 

een persoon 
 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.  3.  
4.  4.  
5.  5.  

 

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

X Ja 
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 Nee 
 
Indien Ja: 

Verwerker 
Naam en functie verwerker Securitas Beveiliging B.V.  

 
Adres De Bruyn Kopsstraat 9 
Postcode en plaats 2288 EC Rijswijk 
Postadres De Corridor 3a 
Postcode en plaats 3621 ZA Breukelen 
Telefoonnummer 088 322 11 00 
E-mail info@securitas.nl 
Is er een schriftelijke 
verwerkersovereenkomst 
gemaakt conform standaard 
CBS contract? 

Ja 

 

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

 Ja 
x Nee 

 
 

Datum melding: 22 september 2021 
 


