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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldïngsnummer: 2L17

Im van de

Omschrijving van de verwerkingvanpersoonsgegçyens
Het CBS stelt een statistiek samen over de hoeveelheden afval die in de HDO sector
(strikt genomen eigenlijk in de KWDsector) vrijkomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van een administratïeve bron: meldingen van afvaltransporten van het Landelijk meldpunt
Afvalstoffen (LMA).

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruisen wat van toeassîn isi

LÏia
x [Nee

Indien Ja:

.

Verantwoordelijke
DîrecteurGeneraal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP 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.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
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(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1 Personen (ZZP-ers, eenmansbedrijven) die 1. Naam, soort afval, hoeveelheid afval

afvaltransport(en) hebben gemeld aan het
Landelijk Afvalpunt Afvalstoffen

2. 2+

-

. - -- 4+ -

5. -
-:---

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aangekrustiswat van toepasslngjneerdete antwoorden mogij)

ix Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

-- —-

,.

Gegevensbetreffendepolitiekegezindheid
Gegevens betreffende de gezondheid

-*-«—

Gegeven5betreffendehet seksue 1e,,jeyen ... . . ,..

Gegevens betreffendehet lidmaatschapvan eenvakverenigîng

‘++-

Strafrech
.— ... . .. +++++.

Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanl&ding van dat gedrag
Burgerservicenummer(BSN) . . .

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangets buiten het CBS worden gegevens versttekt.

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens

1+ . . “-

2. -——-— 2.
3. —“ 3.

--

5, -- 5+

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

[ Ja
‘jx Nee

Indien Ja:

Bewerker
jaamenfunctie bewerker

L Adres
[Postcodeenplaats .
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Postadres - — - .

Postcode en plaats

_________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________

E-maiI

_______________________________________________

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 toeDassing is.)

L Ja

lx Nee

Datum melding: 30 september 2016
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