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CentraaL Bureau
voor de Statistiek

Melding verwerkïng persoonsgegevens
Meidïngsnummer:

1J

de verwerking van persoonsgegçns
haalbaarheidsonderzoek)

Omschrijving van de verwerkÏgvanpersoonsjegevens
De Prj5Ïndex Commercieel Vastgoed geeft de prijsontwikkeling weet van commercieel vastgoed
in Nederland dat wordt aangeschaft.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-meldîng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is)
[x Tja
fNee
-

lndïen:
Nummer verwerking
1. 193

-

Naam Verwerking
1. Prjsindex Commercieel Vastgoed

Verantwoordelijke
DicecteurGeneraaI 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.
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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
ICategorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Van kopers van commercieel vastgoed
L Van de koper: Naam en type nietnatuurijk
persoon
Van het object: transactiedatum, koopsom,
akte- en overdrachtsnummer, object
grootte en type bebouwing/nietbebouwing, adresgegevens, eigendomstype
woning, woningtype, indicatie of koopsom
betrouwbaar is, BAG VBO-id’s met
relevante kenmerken (gebruikersfunctie,
pand-id, bouwjaar, oppervlakte, provincie,
status en geldigheîd, energielabel) en WOZ
informatÏe (waarde, objectnummer,
indicatie eigenaar/gebruiker1 peildatum).
2. Van verkopers van commerceeIvastgoed
2 Van de verkoper: Naam en type net
natuurtijk persoon
Van het object: Zelfde gegevens als
genoemdbijpunti.
«-

---

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisenwat vantoepassing is. Meerdere antwoorden zijnmogehjkj
x
Geen
Gegeven5 betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens
betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid
Gegevens betreffende degezondheid
Gegevensbetreffende hetseksueleleven
Gegevensbetreffende hethdmaatschapvaneen vakvereniin
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinder)ijk gedrag in verband met een opgelegd

—

!!ge rservîcenummer(BSN)

.

.........

....

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangersbuiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers
J(Categorie van) persoonsgegevens
1. N.v.t.
1 1. N.v.t.
.
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organïsatie 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
Nee
x
Indien Ja:

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

Voorgenomen doorgîfte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Ja
[i Nee

--S

Datum melding:
30 maart 2018
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