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Meldîng verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: €

Ibm van dçyçwerkingvan
[CJIB

de yç,çIçijig van persoonsgegevens
Het bestand bevat de openstaande zaken op 142O15 die nog aan de volgende voorwaarden
voldoen:

- De zaken staan op naam van een natuurlijke persoon (rechtspersonen worden niet
meegenomen);
De personen hebben een burgerservicenummer (buitenlanders worden niet
meegenomen);
Het openstaande bedrag op 1-1-2015 moet hoger zijn dan 0 euro (in Mulder blijven
zaken nI openstaan tot de betaling op de initiële beschikking, eerste of tweede
aanmaning is verstreken terwijl het betaalde bedrag al wel binnen is).

Is voor deze verwerking eerder een WBP-me1ding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing isj

1— 1 Ja • - —-- V ••

x__J Nee

Indien :
Nurnmerverwerkinj [ NaamVerwerking

1. ii.

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
24921? 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 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) betrokkener (Categorie van) persoonsgegevens
1. Personen die in beeld zijn bij het CJ.B 1. BSN: Het burgerseMcenummer van

de betrokkene;
2. FEIICODE: De feitcode van het overtreden

feit;
3, KENTEKEN: Het kenteken van het voertuig

waarmee de overtreding is begaan;
4. INOSRTCONSI: De soort constatering

(kenteken of staandehouding);
5 FASE: De fase waarop de zaak stond

op 142O15;
6. DT_INJASE: De datum van ingang

van de fase;
7. IDSRTBEH: De behandeling op 14-2015;
8. DTAANVRBEH: De datum aanvraag

van de behandeling;
9. BEDRAG_OPEN: Het openstaande

bedrag op 1-1-2015.
10.

2.

3 11
4. 12.
5______________________________________ 13.

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
lAankruîsenwat van toepassing is. Meerdereantwoordenzijnmogeljk

Geen

Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

.—

Gegevens betreffende ra of etniciteit
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 aanteiding van dat gedrag

x Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten

(Categorievan)persoonsgegevens
1, 11.
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon oforganisatïe 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.)

- EH EzzZ
Indienj:

Bewerker

Voorgenomen doorgïfte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meet landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing is.)r—p
Ix Nee

Datum melding: ‘.. %Z (-1 cP

Naam 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?

Wbprnelding fsjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)




