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CentraaL Bureau
OQt de Statistiek

Melding verwerking persoonsgegevens
Meldîngsnummer: 118
Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Statistiek voor de binnenvaart
PBV

,,

hr ijvïngvan de verwerkinjvanpersoonseevens

Samenstellen van informatie over het vervoer van goederen via de Nedertandse
waterwegen.

Is voor deze verwerking eerder een WBPmeIdïng gedaan?
{Aankruisen wat van toepassÏngls.)
x
ja
Nee
tndïen Ja:
[Nummer verwerking
1 ; 114

.-.... . .-

TNaam Verwerking
1 1. Statistiekvoor de Binnenvaart

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

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art 8, Lid e)
Het verrichten van statistisch en weten5chappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beteid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken. In het bijzonder voor het ten uitvoer brengen van Europese verordening 1365/2006.

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

Wbpmelding (sjabloonversie 23 d.d. 18 oktober 2016)
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fCategorevan)betrokkenen
LSchepen
2.
3
4.
S.

(Categorie van) persoonsgegevens
SchpsdenWicatÎe
1.
2.
3
4+
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Welke bîjzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Mnkruisenwatvantoepassingis. Meerdereantwoorden zijnmogeljL)
Geen
x
c3çey9 betreffendeodscenstenlevensovertuigng
&%Lyep,s betreife ng of etniciteit
Gegevensbetreffendepolitiekegezlndheid
er:., edegezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaat5chap van een vakvereniging
.strafrechtelijkegegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag n verband met een opgelegd
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Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
{çategorievan)persoonsgegevens
(Categorie van) ontvangers
1.
1 N.V.T.
2.
2.
3.
3.
4.
4,
5.
5.

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organïsatie 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
x
Nee
Indien :

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
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Wbp-melding (sjabfoonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Centraat Bureau
voor de Statistiek

Telefoonnummer
E-maîl
(5 er een schriftelijke

bewerkersovereenkonist
gemaakt met af5praken over
de beveiIiing?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepass1n is.)
Ja
Nee
Ix

L

Datum melding:
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Wbp-meldlng fsjabloonversie 2.3 d.d. 13 oktober 2016)

