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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: 2.

Naam van de verwerkg vanpersoonsgçgens
SSB Beheer en Onderhoud (P.SSBBenO)

Omschrijvingjndeverwerkingvapersoonsgegevens

Is voor deze verwerking eerder een WBPme1dïng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)

LE[ç
tndienia:

1 Nummer verwerking fNaam Verwerking

t’. Ii. -

Verantwoordelijke
Directeur-Generaat van de Statistiek
Henri Faasdteef 312
2492]? 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 zodanîg onderzoek samengestelde
statistieken.

Gaafgemaakte en gepseudonimiseerde micro-databestanden van de Divisie Sociaaleconomische
en ruimtelijke statistieken worden gestandaardiseerd en vervolgens als onderdeel van het Stelsel
van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) opgeslagen in het Data Service Centrum (DSC). De
bestanden heten dan “SSB-componenteW’. De SSB-satellieten (proces P.SSB) gebruiken deze SSB
componenten voor het maken van statistieken en voor wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe
worden de benodigde gegevens uit de componenten geselecteerd en onderling gekoppeld. SSB
Beheer en Onderhoud (P.SSBBenO) biedt daar waar nodig ondersteuning bij het gebruik van SSB
componenten. Bovendien beheert SSB Beheer en Onderhoud de zogenaamde niet-GEA gegevens.
Het betreft achtergrondkenmerken van personen die niet in Nederland zijn ingeschreven maar
wel een relatie hebben met Nederland, bijvoorbeeld personen die niet in Nederland wonen maar
wel in Nederland werken.

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)



Centraal Bureau
•L VOOt de Statïstiek

(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 Pseudonym’(”Ri&’), gegevens over
demografle, werk, sociale zekerheid,
inkomen, vermogen, doodsoorzaken,
onderwijs, criminaliteit, veiligheid, zorg,

,. ...

woningen

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisenwatvan toepassing is. Meerdereantwoorden zijnmogelijk.)

Geen

—.
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

1L__ Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid

-—

Gegevens betreffende degezondheid

—
Gegevens betreffende het seksuele leven

—
Gegevensbetreffende het lidmaatschap van een vakvereniging

i___ Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaandeontvangers buiten hetCBSWOTdengeJeVenS verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1. 1.
2. 2.
3. — - 3.
4. - - 4.

. :

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.)

Ëfï’e ‘‘ _ ‘

Indien Ja:

Bewerker
[;; enfunctm bewerker 1 1
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Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de 1W
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing is.)

Ezr::J-
Datum melding: 9 november 2016

Adres
Postcodeen plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?
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