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Melding verwerkïng persoonsgegevens
Meldingsnummer:
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Na!n vandeverwerking vanpersoonsgegevens
Methodologisch onderzoek

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
De gegeven worden gebruikt om methodologisch onderzoek te doen binnen de afdeling BPM.
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Dit is een overkoepelende melding voor het gebruik van persoonsgegevens tbv methodologisch
onderzoek. De individuele bestanden worden genoemd in dezgn.verzamelstaat.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruîsen wat van toepassing is)
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Nee

Indien Ja:
Nummer verwerking
[1.

1

Naam Verwerking
i

Vera ntwoordelïjke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef3l2
2492iP Den Haag
070 3374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbeschermïng.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van methodologisch onderzoek ten behoeve van statistiek. Het methodologÏsch
onderzoek heeft zelf niet tot doel statistiek te publiceren.

Wbp-melding (sjabloonversie 23 ö.d. 18 oktober 2016)
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(Categorieën va n) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wîe persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
Zie verzametstaat
(Categorie van) përseonsgegevens
(Categorie van) betrokkenen
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Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Zie verzamelstaat
Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende tas of etniciteit
.!__
.ç._ Gegevens betreffende politieke gezindheid
2__ Gegevens betreffendede gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
E
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijkegegevens
6
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
H
verbod naar aanleiding van dat gedrag
Burgerservicenummer (BSN)
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Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
Geen
(Categorie van) persoonsgegevens
[(Categorie van) ontvangers
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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 voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
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Indien Ja:

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Bewerker
Naam en functie bewetker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
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:
Zie verzamelstaat
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