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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: ‘ s

Naam van de verwerking van persoonsgegevens

1 Statistiek Verkeerspre5taties P.SVP

Omschrjvig vandeverwerkingynpersoonsgegevens
1 Het betekenen van verkeetsprestaties van de diverse (binnenlandse en buitenlandse)

modaîteiten (personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en trekkers, autobussen en speciale
voertuigen naar diverse kenmerken van het voertuig en territorium

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

[XT]a

L jNee

Indien Ja:
Nummer verwerking 1 Naam Verwerking
1. 159 J1 i. P.svP

Verantwoordelijke
DirecteurGeneraa 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.

WbpmeIding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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(Categorïeën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens Uit gaat.
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. (ROW’)Voertuigeigenaren persoon) 1+ Naam, Adres, PostcodealfanumerIek,

Postcodeniimrtek, Woonplaats,

- -

Geboortedatum,BSN,Kenteken
2. (RDW)Voertuigeigenaren (bedrijf) 2. Naam, Adres, Postcode-alfanumeriek

Postcodenumerîek, Woonplaats FNr. KVK
Nr,_Kenteken

3. (RDW2) Kilometerstanden 3 Kenteken
4 (MOA3/HSB4) - 4. Kenteken, finummer, bsn nummer
& (ADV5) Autobuseigenaren 5 Kenteken, bedrjfsnaam

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is+ Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Geen

—

Gegevensbetreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteit

—

Gegevens betreffende politieke gezïndheid

—

Gegevens betreffende de gezondheid •

Gegevens betreffende het seksuele ‘even

.
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging

—

Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag

—

Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Mn onderstaandeontvangers buiten het CBS wordenegvens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1. N.VJ. — 1.
2. 2.
3. - ___3.
4. -4:-
5, - 5. - -

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 m&ding zijn, worden deze apart opgegeven.

Register Motorvoertuigenpark van de Dienst Wegverkeer
Register met Lilometerstanden van dc RDW

1 MOA • naam van het systeem mei gegevens van de motorvoerWigenbelasLhig (bcdrjtswagens)
FISB naam van het systeem met gegevens van dc molorvoertuigcnbelasiing fper.onernvagens)

S Bestand van Autobus Oocumentatievererngng

Wbpm&ding fsjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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(Aankruisen wat van toepassing is)
-

Datum melding: 31 mei 2017

1
Jarr: —

Indien :

Rewerker
Naam en functie bewerker
Adres

Postadres
Postcode en plaats .

Telefoonnummer
E-maTl
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 nieec tanden buiten de EU
CAankruisen wat van toepassing isj
Jia

t N jNee

Wbp-rne!ding (sjabloonversie 23 d4 IS oktober 2016)




