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Melding verweTking persoonsgegevens
Meldîngsnummer:

‘306

Naam van de verwerkini van nersoonseievens
Doelgroepregister

QIcjifijyng van deverwerkingvaniersoonsgegevens
Tweekeer perjaar levert het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een
bestand met hun registratie van personen die in het kader van de Wet Banenafspraak in het
doelgroepregister zijn opgenomen. Bij het CBS wordt dit bestand gepseudonimiseerd,
gecontroleerd en verwerkt tot een bestand dat geschikt is voor onderzoek. Vervolgens wordt
het bestand in het OSC geplaatst en na toestemming van SZW vrijgegeven voor onderzoek.

Is voor deze verwerking eerder een WBPmeIding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Ja
x
Nee
Indien Ja:
Nummer verwerking

1
L.

Naam Verwerking
1.

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492]P 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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(Categorï eën 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
Personen doelgroep banenafspraak
1. BSN
2.
2. Datum aanvang grondslag
acbeidsbeperktheid
3
3. Datum einde grondslag
arbeidsbeperktheid
4+
4 Code reden einde grondslag
arbeidsbeperktheid
5
5. Code grondslag arbeidsbeperktheid
6.
6. Datumtijd aanteverïng soort
arbeidsbeperktheid_volgens_bron
7
7 Datum einde soort arbeidsbeperktheid
volgens bron
&
8. Naam bron soort arbeïdsbeperktheid
9
9_ Indicatie grondslag arbeidsbeperktheid
onjuist
Io,
10. Datum einde registratie
11.
11. Indicatie registratie
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Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwootden zijn mogelîjk.)
Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras 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
verbodnaaraanleidîngvandatgedrag
—
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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.
—
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organi5atie 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.)
—J-

x

INee

Indien

a

Bewerker
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?

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:

201(3
57

Wbp-melding fsjabloonversïe 2.3 dU. 18 oktober 2016)

