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Melding verwerking persoonsgegevens 
 
 
Meldingsnummer  
197 
 
Naam verwerking van persoonsgegevens 
Onderzoeksproject SWIPE 
 
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens 
Met dit project wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 
- Is het zinvol om meer onderzoek te doen naar smartphone als waarneemmode? 
- Kan de vragenlijst het beste via een app en/of mobiele website geïmplementeerd worden? 
- Hoe kan de enquête zo gebruiksvriendelijk mogelijk aangeboden worden? 
- Hoe wordt de beleefde lastendruk ervaren door de respondenten? 
 
Verantwoordelijke 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
 
Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e) 

1. Statistiekproductie op basis van CBS-wet zoals vastgelegd in het Jaarplan CBS. 
 
Herkomst (categorieën van) persoonsgegevens 
(Categorie van) persoonsgegevens Bron en wijze van verkrijgen 

1. Contactgegevens en 
smartphone-gerelateerde 
gegevens (beperkt) 

2. Deel van evaluatie 
smartphonegebruik bij 
enquêtes 

3. Overige gegevens, 
waaronder smartphone-
gerelateerde gegevens 
(technisch) 

1. Aanmeldingsformulier testrespondent 
 
 
2. Telefonisch of face-to-face interview 
 
 
3. Via app of mobiele website, ontwikkeld door 

team Blaise 

 
(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens 

1. Testrespondenten 
 

2. Testrespondenten 
 

3. Testrespondenten 
 

4. Testrespondenten 
5. Testrespondenten 
6. Testrespondenten 

 
7. Testrespondenten 

1. Contactgegevens testrespondent en 
smartphone-gerelateerde gegevens 

2. Gedeelte van de basisvragenlijst, o.a. 
huishoudbox en religie 

3. Gedeelte van de enquête Sociale Samenhang 
en Welzijn 

4. Gedeelte van de Gezondheidsenquête 
5. Gedeelte van de Enquête Beroepsbevolking 
6. Gedeelte van de ICT enquête voor personen 

en huishoudens 
7. Gedeelte van de Integrale Veiligheidsmonitor 
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(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) bijzondere persoonsgegevens 

Testrespondenten Gezondheid, godsdienst en lidmaatschap 
vakbond.  

 
(Categorieën van) ontvangers van gegevens 
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) gegevens 

1. Projectleden SWIPE (CBS) 
2. Team Blaise (CBS) 

1. Alle genoemde categorieën van gegevens 
2. Alle genoemde categorieën van gegevens 

 
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU. 
 
Datum melding 
7 oktober 2014 
 


