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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: ‘30’S

van deverwerkîng van persoonsgegevens
r Relatiebeheer Universiteiten

Ondnijvïngyan deverwerking van persoonsgegevens
. Vastieggen en onderhouden contactgegevens van contactpersonen bij hoger

onderwijsinstellingen.
. Vastieggen en onderhouden contactgegevens van CBS contactpersonen voor hoger

onderwijsinstellingen.

Is voor deze verwerkîng eerder een WBPme1ding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is)

i: jia
Lx INee

Indien :

E-Nummer verwerking Naam Verwerking

Verantwoordelijke
DirecteurGeneraaI van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JPDenHaag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het onderhouden van contacten met hoger onderwijsinstelling om te komen tot
kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van gegevensverwerking.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.

(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. CBS Contactpersonen 1. CBS Contactgegevens
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Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassïng is Meerdere antwoorden zijnmogelijk.)

x Geen
Gegevens_betreffendegodsdienst_en_levensovertuiging

—

Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid

—

Gegevens betreffende de gezondheîd

—
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hïnderljk gedrag in verband met een opgelegd

—
verbodnaaraanledingvandatgedrag
Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevensverstrekt.

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1. Hoger onderwîjsinstelling 1. Contactgegevens CBS contactpersoon

(naam, functIe, bedrijfst&efoonnummer,
cbs e-maii)

2. 2
3. 3
4. -,

S 5. -- -

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

__________________

Tja

____ ______________________________

..:z::::.zz.. :z z::zz. .

Indien ;

Bewerker

[ Naam en functie bewerker

t Adres
Postcode en plaats
Postadres
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Postcode en plaats

1

Telefoonnummer
Email
Is er een schriftelijke

i 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.)

z. .. z:
x INee

Datum melding:
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