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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer:

3’

Naam vandeverwerking van persoonsgegevens
SSB-Satellieten van sector SAL (P.SSBEBB, P.SSBIWS, P.SSBMOB, P.SSBAD en P.SSBLS)

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
In de statIstische processen van de secor SAL worden “ruwe” data verwerkt tot gaafgemaakte
microdatabestanden. De dïrect ïdentïfïcerende gegevens (BSN 1 SOFI, naam, adres, geboortedag,
etc,) worden vervangen door betekenïsloze koppeisleutels (de data worden gepseudontmiseerd).
Voor deze statistische processen is separaat een Wbp-melding: zij vallen buiten de scope van deze
Wbp-melding.
Bovengenoemde gaafgemaakte en gepseudonimiseerde microdatabestanden worden
gestandaardiseerd en vervolgens als onderdeel van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden
(SSB) opgeslagen in het Data Service Centrum. De bestanden heten dan “SSB-componenten”. De
SSB.satellieten gebruïken deze SSB-componenten voor publicatie en onderzoek. Hiertoe worden
gegevens uit de componenten geselecteerd en onderling gekoppeld. Deze Wbp-melding heeft
hierop betrekking.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-meldîng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Ja
x
Nee
Indien Ja:

[jmmer verwerking

L i.

N.v.t.

Naam Verwerking
1.

Verantwoordelijke
Olrecteur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492W Den Haag
070 3374196

Contactpersoon CBS
of organisatïeonderdeel
t—Directie
Naam
Naam functionarîs gegevensbescherming

SER/SAL/SDV

Beckers, t,
Booleman, drs. M.

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:

(Categorie van) betrokkenen
1.

(Categorie van) persoonsgegevens

Respondenten

t

Adresgegevens

2.

Intern IdenLificatienummer

----

———--—---—-—--

.

.

-

..

-

-

3.

Demogïpersoonskenmetken

4+

Arbeidsmarktgegevens

5,

Gegevens overwerk en vrijetijd

6.

Onderwijsgeevens

7.

Gegevens over wonen en veiligheid

—--

—

_Gegevens oveIuk en tevredenheid

-

-

9.Geyovetpartkipatie

—----

-

—

-

o.

—,--

——

—-

.

“-

—

-

-

---

-

--—-

Gegevens

over vertrouwen

it Gegevens over relaties
12. Gezondheïdsgegevens
13Leefsleevens
14. ieeftituatiegyens
15. Politieregistratie van slachtofferschap en
plegersschap
16. Gekoppelde persoonsgegevens over
inkomen en inkomensverdeling

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aangekruist is wat vantoepassing, meerdere antwoordenmogelijk.)
Geen
Gevensbetreffende godsdienst en levensovertuiging
x
Gegevens betreffende ras of etniciteït
x Gegevens betreffende politieke gezindheid
2L_ Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakverenîging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
Burgerservicenummer (BSN)
——

Verstrekking van gegevens
Aanonderstaande ontvangers buiten het CBS wordenevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers
(Cateqorie van) persoonsgegevens
L
1.
2.
2.

{

tI
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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
Nee
jx
Indien :!&:

L

---.

Bewerker
Naam en functie liewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Tetefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de 1W
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.

Datum melding: 315-2018

