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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer: 151
1!mym de
P3amenstellenSteekproef

vande verwerking van persoonsgegevens

0

Deze verwerking is een onderdeel van het tota’e dataverzamelingsproces zoals dat door de divisie
Dataverzamelïng wordt uitgevoerd. Het doel van “Samenstellen steekproef” is het ontwerpen en
bewerken van steekproeven voor het dataverzamelîng5proces.
De steekproeven hebben betrekking op personen en huishoudens, bedrijven en instellingen en
andere dataleveranciers. Ook het ontwerpen van weegmodellen voor onderzoeken bij personen
en huishoudens valt onder dit hoofdproces.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruisenwatvantoepassinisj
x
Ja
Nee

1

Indien a
Nummerverwerking
1.

151

f

Naam Verwerking
1 1 P.SamenstellenSteekproef

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492iP Den Haag
070 3374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbeschetming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en weten5chappetijk 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
(Categorievan) persoonsgegevens
1. Personen en huishoudens van persoons1. Naam, adresgegevens, telefoonnummer
en huishoudensonderzoeken.
achtergrondkenmerken (geboortedatum,
geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit,
geboorteland), onderzoekmcde,
responsïnformatie, contacthistorie.
2. Personen die bedrijfsmatig werken
2. Naam, adresgegevens, telefoonnummer,
(zelfstandige, ZZPer of op andere wijze
achtergrondkenmerken (bedrjfsactiviteit,
herleidbaar tot een persoon) als gevolg van
grootteklasse, rechtsvorm),
bedrîjfsenquêtes Dit komt in beperkte
onderzoekmode, responsinformatie,
mate voor omdat merendeel van de
contacthistorîe.
processen samenstellen steekproef voor
bedrijven_buiten_Dataverzameling gebeurt.
3.
3.
4.
5.
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Welke bîjzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassinis. Meerdere antwoorden zijn rnogelijk)
x Geen
Gegevensbetreffende godsdienst en_levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteït
Gegevens betreffende politiekegezindheîd
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hînderlîjk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
BurgerservicenummerfBsN)

—

—

—
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—
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Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buitenhet CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Experian
1. Telefoonnummers (ter aanvulling)
2 EDM
2 Telefoonnummers (ter aanvulling)
3.
3.
4.
4.
5.
5.
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Is er sprake van een bewerker?
Een hewerker 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.
(Aankruîsen wat van toepassing is.)
x
Nee
ÏJa

1

Indien Ja:

Bewerker

0

Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E*mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Experian, extern servicebureau
Verheeskade 25
2521BE Den Haag

+31 70 440 47 06 1 +31 6 10778378
Vincent.Edelkoort@nl.experian.com
Ja. CBS contractnummer: 3015503
DIGIDIV-#401704-vlOvereenkomstjelefoonnum merverrjking.pdf
DIGIDIV#587578v13015503.pdf
Wordt jaarlijks met een jaar verlengd.

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

EDM, extern servicebureau
Wattbaan 1
3439 ML Nieuwegein

+31 6 29087279
rhosman@edm.nl
Ja. “Bewerkersovereenkomst (versie 2.0 22 februari
2016), getekend ö.d. 25-10-2016 (CBS) en 1410-2016
(EDM)
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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.)
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Datum melding: 13 maart 2018
Dft betrefi een updae, oorspronkelijke mc[ding is van 2 mei 2013.)
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