Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer: 151
Naam van de verwerking van persoonsgegevens
P.SamenstellenSteekproef

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
Deze verwerking is een onderdeel van het totale dataverzamelingsproces zoals dat door de
hoofddirectie Dataservices, Research en Innovatie wordt uitgevoerd. Het doel van
“Samenstellen steekproef” is het ontwerpen en bewerken van steekproeven voor het
dataverzamelingsproces.
De steekproeven hebben betrekking op personen en huishoudens, bedrijven en instellingen en
andere dataleveranciers.

Is voor deze verwerking eerder een melding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
X
Ja
Nee
Indien Ja:
Nummer verwerking
1. 151

Naam Verwerking
1. P.SamenstellenSteekproef

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking
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 zoals vermeld in de CBS-wet.
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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.
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Personen en huishoudens in een
1. Naam
personen- en huishoudenssteekproef
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. Geboortedatum
5. Geslacht
6. Burgerlijke staat
7. Nationaliteit
8. Geboorteland
9. Herkomst
10. Doelgroep
11. GWU-indicator
12. Onderzoekmode
13. Responsinformatie
14. Contacthistorie
2. Personen die bedrijfsmatig werken
1. Naam
(zelfstandige, ZZP-er of op andere wijze
2. Adresgegevens
herleidbaar tot een persoon) als gevolg
3. Telefoonnummer
van bedrijfsenquêtes.
4. Bedrijfsactiviteit
5. Grootteklasse
6. Rechtsvorm
7. Onderzoekmode
8. Responsinformatie
9. Contacthistorie.

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)
Geen
Gegevens betreffende religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging
X
Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke opvattingen
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakbond
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van
een persoon
Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Matrixian
1. Naam- en adresgegevens

MVP-melding (sjabloonversie 3.2 d.d. 27 juli 2021)

2

2. EDM
3. Diverse veldwerkbureau’s (waarmee een
verwerkersovereenkomst wordt
afgesloten)

2.
3.
4.
5.
6.

Naam- en adresgegevens
Naam- en adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Herkomst en/of generatie (wordt
sporadisch geleverd, indien dit nodig is
voor de waarneming, dus bij interviews in
de eigen taal)

Is er sprake van een verwerker?
Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. Indien er meerdere verwerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
X
Ja
Nee
Indien Ja:

Verwerker
Naam en functie verwerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
verwerkersovereenkomst
gemaakt conform standaard
CBS contract?
Naam en functie verwerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
verwerkersovereenkomst
gemaakt conform standaard
CBS contract?

Matrixian, extern servicebureau
Transformatorweg 104
1014 AK Amsterdam

+31 (0) 20 244 0145
psaalbrink@matrixiangroup.com /
cwalraven@matrixiangroup.com
Ja, Verwerkersovereenkomst CBS – Matrixian Group BV,
contractnummer 2017952

EDM, extern servicebureau
Wattbaan 1
3439 ML Nieuwegein

+31 (0)6 21 32 83 59
pstam@edm.nl
Ja, CVS – EDM verwerkersovereenkomst AVG dd. Juli 2018
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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:
12 augustus 2021
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