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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldîngsnummer: 2 i

Naam van de verwerking van persoonsgegevens

Oceigroepanalyse MijnPensioenOverzicht.nt

Çmsçj1ijngyan de verwerkig van persoonsgegevens

Mijnpensioenoverzicht.nI (MPO) is een informatieve websfte die een overzicht van en inzicht in
individuele, persoonlijke pensioenen geeft. Men vindt er informatie over de AOW en het
persoonlijke pensioen via alle werkgevers (oud en nieuw). De gegevens zijn op te halen door in te
loggen met het DigiD. De SPR constateert dat nog niet iedereen die pensioen opbouwt, inlogt op
Mijnpensioenoverzicht.nl. Daarom is men op zoek naar informatie over de doelgroep. Indien het
mogelijk is om enkele ‘kwetsbare’ doelgroepen aan te wijzen, ofwel mensen die vanwege hun
persoonlijke situatie eigenlijk zouden moeten înloggen om hun pensioensituatie te bekijken,
kunnen deze groepen middels een doelgerichte campagne worden getriggerd om te gaan
inloggen. De SPR heeft daarom het Centraal Bureau voor de Statistiek fCBS) verzocht om een
doelgroepanalyse uit te voeren: wat zijn de kenmerken van personen die fn)ooit zijn ingelogd bij
‘Mijnpensioenoverzicht.nl’ en in hoeverre verschillen zij van de totale populatie (iedereen die
pensioen opbouwt)? Ofwel: op welke doelgroep(en) kan men een eventuele campagne inzetten?

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

1 Nee

Indien Ja:
Nummerverwerking 1 Naam Verwerkïng
1 Ï1.

Verantwoordelijke
DirecteurGeneraal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492]P Den Haag
0703374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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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.

(Categorieën va n) 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. Alle personen die In Nederland pensioen 1. Demografische (geslacht, herkomst,

opbouwen of hebben opgebouwd. leeftijd, type huishouden en burgerlijke
staat)
lnkomens (inkomen? sociaaleconomische
categorie en woningbezit)
Baankenmerken (wekelijkse arbeidsduur
van de hoofdbaan)

T ïle persor die ïngeiogd hebben op 2. Demografische (geslacht, herkomst,
MPO.nl leeftijd. type huishouden en burgerlijke

staat)
Inkomens (inkomen, sociaaleconomische
categorie en woningbezit)
Baankenmerken (wekelijkse arbeidsduur
van de hoofdbaan)

Welke bijzon dere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisenwatvantopssîngis. Meerdere antwoordenzijn mogefljk)

Geen

—-

Gegevens betreffende godsdiensten levensovertuiging

—

Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid

—
Gegevens betreffende degezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven

-
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakverenîging

--—

Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd

—

verbod naar aanleiding van dat gedrag
x Burgerservicenummer t BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
L Sociale Verzekeringsbank en Stichting 1+ Tabellen met geaggregeerde gegevens,

Pensioenregister afgerond op 10- of 100-tallen.

WbpmelcRng fsjabloonversie 13 dcl. 18 oktober 2016)
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is

uitbesteeU Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.

(Aankruisen wat van toepassing is,)
r z_zz1

x

Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaat5
Postadres -

Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.

(Aankruisenwatvantoeagjs4

Ja
x

Datum melding: 17 november 2016

1

Wbpmelding (sjabloonversie 2.3 d.U. 18 oktober 2016)




