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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer
158
Naam verwerking van persoonsgegevens
Verwerken papieren vragenlijsten
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens
Deze verwerking is een onderdeel van het totale dataverzamelingsproces zoals dat door de
divisie Dataverzameling wordt uitgevoerd. Het doel van het hoofdproces "Verwerken
papieren vragenlijsten" is het ontvangen van alle via papieren vragenlijsten verzamelde
enquêtedata bij personen en huishouden en bij bedrijven en instellingen en, na digitalisering,
het doorleveren van deze data aan de statistiekproducerende afdelingen van het CBS.
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. Uit andere processen m.b.t. het verzamelen
1. Actuele enquêtegegevens
van enquêtes
(correspondentienummer,
benaderstap, benaderwijze,
interviewer, responsinformatie,
contacthistorie)
2. Enquêteantwoorden (op alle
2. Van berichtgevers c.q. respondenten tijdens
mogelijke CBS-enquêtes)
het uitvoeren van het enquêteren
(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Personen en huishoudens van 1. Actuele enquêtegegevens
(correspondentienummer, benaderstap,
personen die betrokken zijn bij
benaderwijze, interviewer, responsinformatie,
persoons- en
contacthistorie), enquêteanwoorden (op alle
huishoudensonderzoeken
mogelijke CBS-enquêtes)
2. Actuele enquêtegegevens
2. Personen die bedrijfsmatig
(correspondentienummer, benaderstap,
werken (zelfstandige, ZZP-er
benaderwijze, interviewer, responsinformatie,
of op andere wijze herleidbaar
contacthistorie), enquêteanwoorden (op alle
tot een natuurlijke persoon) als
mogelijke CBS-enquêtes)
gevolg van bedrijfsenquêtes
(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) bijzondere persoonsgegevens
Personen en huishoudens van
Het is niet uit te sluiten dat bij deze verwerking personen die betrokken zijn bij
incidenteel en ongestructureerd - onder de

Centraal Bureau voor de Statistiek
persoons- en
huishoudensonderzoeken

enquêteantwoorden (op alle mogelijke CBSenquêtes) wel eens een bijzonder gegeven wordt
verwerkt.

(Categorieën van) ontvangers van gegevens
(Categorie van) ontvangers
(Categorie van) gegevens
1. Afdelingen (interne klanten)
1. Zie bovengenoemde gegevenscategorieën
binnen Statistische Divisies
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen
buiten de EU.
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