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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer
120
Naam verwerking van persoonsgegevens
Statistische dataverzameling met internetrobots
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens
Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om robots/crawlers (software die specifieke
gegevens van het Internet afhaalt) te benutten voor het verzamelen van gegevens van het
Internet. De verzamelde gegevens vormen vervolgens de basis voor het maken van
statistieken op geaggregeerd niveau. Het kan gaan om nieuwe en snellere statistieken of om
aanvulling op bestaande statistieken. Ook het verlagen van de enquêtedruk speelt een
belangrijke rol.
Daarbij gaat het om de volgende domeinen:
- Te huur en te koopstaande woningen
- Vacatures
- Prijzen van o.a. bioscopen, rijscholen, benzinestations en kleding
- Logiesaccommodaties (m.n. kampeeraccommodaties verblijf bij boer en bed and
breakfast).
Bij woningen gaat het echt om persoonsgegevens. Bij vacatures, prijzen en
logiesaccommodaties kan er sprake zijn van éénmanszaken en daarmee van
persoonsgegevens.
Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
1. Statistiekproductie op basis van de CBS-wet.
Herkomst (categorieën van) persoonsgegevens
(Categorie van) persoonsgegevens Bron en wijze van verkrijgen
1. Woningen:
1. Informatieverstrekking door de betrokken
Adresgegevens woning, url en
huisverkoper of intermediairen op het Internet.
andere woningkenmerken (o.a.
Deze publieke gegevens worden met een
verkoopprijs, aantal kamers,
robot/webcrawler (programma dat
woningoppervlak, soort woning,
webpagina's doorzoekt en op basis daarvan
datum verkocht en bouwjaar)
specifieke gegevens verzamelt) verzameld en
vervolgens opgeslagen.
De opgeslagen gegevens vormen de basis
voor het maken van statistieken. De data
worden verkregen van een derde partij,
namelijk de gemeente Den Haag, die deze
gegevens al voor anderen verzamelt.
2. Vacatures:
2. Zie bij woningen. De derde partij is hier
Textkernel, die deze gegevens al voor
Bedrijfsnaam, adresgegevens,
kvk-nummer, url (per vacature)
anderen verzamelt.
en kenmerken van de vacature
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als opleiding en beroep
3. Prijzen:
Bedrijfsnaam, adresgegevens,
url en prijzen en kenmerken
van aangeboden producten.
4. Logiesaccommodaties:
Bedrijfsnaam, adresgegevens,
url, capaciteit openstelling en
type accommodatie

3. Zie bij woningen. Voor het verzamelen van de
data worden eigen robots ingezet.
4. Zie bij prijzen.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Adresgegevens (geen naam) van de te koop
1. Aanbieders op Internet van te
of te huur staande woningen op het Internet.
huur en te koopstaande
woningen in Nederland
2. (Bedrijfs)adres, naam, KvK-nummer en url
2. Aanbieders op Internet van
(per vacature) van het bedrijf van de door
vacatures in Nederland
bedrijven en intermediairen aangeboden
vacatures op Internet.
3. (Bedrijfs)adres, naam, url van winkels, die
3. Prijzen, die zijn waargenomen
producten via Internet aanbieden (prijzen en
op het Internet
kenmerken producten en diensten)
4. (Bedrijfs)adres, naam en url van de
4. Logiesaccommodaties in
accommodatie, en kenmerken van de
Nederland (op Internet)
accommodatie.
(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) bijzondere persoonsgegevens
n.v.t.
(Categorieën van) ontvangers van gegevens
(Categorie van) ontvangers
(Categorie van) gegevens
1. Adresgegevens woning, url en andere
1. Woningen:
woningkenmerken, te weten: verkoopprijs,
binnen de organisatie
aantal kamers, woningoppervlak, soort
woning, datum verkocht en bouwjaar.
2. Bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer,
2. Vacatures:
url (per vacature) en kenmerken van de
binnen de organisatie
vacature zoals opleiding en beroep.
3. Bedrijfsnaam, adresgegevens, url en prijzen
3. Prijzen:
en kenmerken van aangeboden producten en
binnen de organisatie
diensten.
4. Bedrijfsnaam, adresgegevens, url, capaciteit,
4. Logiesaccommodaties:
openstelling en type accommodatie.
binnen de organisatie
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen
buiten de EU.
Datum melding
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