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Centraal Bureau voor de Statistiek

Melding verwerking persoonsgegevens
Meldlngsnummer:

Z’

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (P.NCO)

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
Samensteflen van onderwijscohorten op bïiÎSVanSSB data. De bestanden worden voortwee
doeleinden gebruikt, namelijk voor het samenstellen van rapportages op instellingsnïveau en het
samenstellen van cohortbestanden die beschikbaat moeten komen in de Remote Access
omgeving. De gegevens in RA moeten uiteindelijk te koppelen zijn aan tal van onderwijsonderzoek.
waarop Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de regie heeft.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing ïsj
Ja
Nee
indien Ja:

rIx

verwerking
LNummer
1. Nv.t.

t

Naam Verwerking
1.____

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef3l2
2492JP Den Haag
0703374196

Contactpersoon CBS
-

Olrectie of organisatleonderdeel
Naam
Naam functionaris gegevensbescherming

SER/SAL/SAD
Mooren, F.C.T. van der
Booleman, drs. M.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art1 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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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven

van

is

over

wie

persoonsgegevens

persoonsgegevens

verwerkt

(de

betrokkenen)

en

om

welke

soorten

(Cotegone van) persoonsgegevens

(Categorie van) betrokkenen
tRespo!nt!n

worden

dit gaat.

LAdresgegevens
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2.
3
4.
5.

Intern

identîficatienummer

Dernografische persooivkenmerken
Onderwîjsgegevens
Gekoppelde persoonsgegevens over
inkomen en inkomensverdeling

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aangekruistiswat van toepassing, meerdereantwooden mogelijk.)
Geen
Gegevensbetreffendegodsdienstenlevensovertuigin
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
verbod naar aanleiding van dat gedrag
x
Burgerservicenummer(BSN)
—

—

Centraal Bureau voor de Statistiek

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaandeontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorievan) ontvangers
(Categorie van) persoonsgegevens
1.
1.
2.
2.

r

.
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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.)
Ja
lx Nee
Indien Ja:
L

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-moit
Is er een schriftelijke
bewerkersoveceenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

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

Datum melding: 31-S2018

‘‘«

..

