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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldîngsnummer:
npei’s oo nsgeevens
Microdataservices

Omschrijvingyande verwerking van persoonsgegevens
:

f1et faciliteren van (extern) statistisch onderzoek waarbij externe onderzoekers via een VPN
verbinding en een token bij het CBS beschikbare, beveiligde microdata kunnen raadplegen.

Is voor deze verwerking eerder een WBPmeIdïng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassinj is.)
Ja
Nee

x

Indien Ja:
Nummer verwerking
i» 087
(komt met deze melding te
Lvervallen)

1___
1
1

Naam Verwerkîng
1. Miccodataservices en Onderzoek

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492iP Den Haag
ozo 3374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, ild 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.
Rechtsgrond: Wet op het Centraal bureau voor de statistïek, Artikel 41
1. In afwijking van artikel 37 kan de directeur.generaal op verzoek, ten behoeve van statistisch of
wetenschappelijk onderzoek, een verzameling van gegevens met betrekking tot het gebruik
waarvan passende maatregelen zijn genomen om herkenning van afzonderlijke personen,
huishoudens. ondernemingen of instellingen te voorkomen, verstrekken aan een dienst,
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organisatie of instelling als bedoeld in het tweede lid, dan wel daartoe toegang verlenen.
2. Een verzameling van gegevens als bedoeld in het eerste hiJ kan worden verstrekt, dan wel
daartoe
kan toegang worden verleend aan:
a. een universiteit in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschapp&ijk onderzoek;
b een bij wet ingestelde organisate of instelling voor wetenschappelijk onderzoek;
c. bij of krachtens de wet ingestelde panbureaus;
d* de communautaire en nationale instanties voor de statistIek van de lidstaten van de Europese
Unie;
e_ onderzoeksafdelïngen van mnïstetïes en andere diensten, organisaties en instellingen, voor
zover daartoe instemming van de CCS is verkregen.

(Ca tegori eën van) betrokkene n en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit Raat.
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1.. Personen: Statistisch onderzoekers die in
1. Naam
opdracht van een daartoe gemachtigde
2. Instelling waarvoor onderzoeker werkzaam
instetling statistisch onderzoek verrichten
Is
op door het CBS beschikbaar gestelde
3. Telefoonnummer
microdata.
4. Emait
5. Geboortedatum
6. Loggegevens:
.
Gehruikersaccount
.
Duurvan de sessie
.
$ervernaam van de sessie
0
CPU-gebruïk (Centrale Processor Unit)
.
Tijdstip start/stop sessie
.
Naam werkstation
.
IP-adres werkstation
.
Citrixversie
.
Beeldresolutie van de sessie
Naam van de gestarte applicatie
Bestandsnaam van de gestarte
applicatie
.
Start folder vanwaar de sessie wordt
gestart
.
Wanneer de logging is geïmporteerd
.
Uniek 10 dat wordt gebruikt om de
sessie te identificeren
S
Wanneer en w&k bestand door de
gebruïker wordt geopend
.
Autenticatïepogïngen (succes en failed)
van Active Directory, de VPN en de
RSAomgeving: IP-adres internet, reden
van succesvofle/foutieve inlogpoging
.
Telefoonnummer
2.

Instelling

.
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Adres

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

x
—

—

—

—

—

—

—

Geen
Gegevens betreffende godsdienst enlevensavertuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheïd
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele teven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verland met een opge$egd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buften het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Niet van toepassing
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5,
5.
*
-

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens ïs
uîtbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Ja
x
Nee
Indien Ja:

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
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Je bevei1iging

:

iz:

EZ

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de ËU.
(Aankruisen wat van toepassing ïs)
Efia

[x

INee

Datum melding: Ib

.,
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