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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldîngsnummer: 7
2

Ç’

deverwerking vanpersoonsgçgevens
P.CN, Caribisch Nederland algemeen: Waarneming ten behoeve van het Statistisch Programma
Caribisch Nederland

q11.. scjirijving !1 cç verwerking van persoonsgejevens
Beschrijving wijze van verzameling en opslag van data op Caribisch Nederland. Zowel enquête
data als registerdata wordt verzameld op Caribisch Nederland voor statistieken dle in Europees
Nederland gemaakt worden.
De registerdata wordt via een beveiligde upload naar een map op het CBS netwerk (in
Europees Nederland) gestuurd waar de statistisch verantwoordelijke afdeling eigenaar van is.
De enquête data wordt verzameld door enquêteurs op basis van Face-to-Face interviews met
behulp van een met software encrypted tablet. De verzamelde data op de harde schijf is ook
encrypted. De data wordt elke week van de tablet verwijdert via een sFTP verbinding met het
CBS netwerk. De map waarin de data terecht komt is alleen toegankelijk voor de bewerker van
de data. De medewerkersopCaribisch Nederlandhebben geen inzage in deze map.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
x Ja, dit is een update van melding 124. Daarnaast is voor de verwerking van een aantal

statistieken op CN een aparte WBP melding gedaan (zie hieronder)
Nee . - ---—--- - -

Procescode Procesnaam Wbp- WBP-meldingsnummer
gevoelig

P.OMNIC Omnibus enquête CaribischNederland Ja 241

P.CNBL Caribisch4iederland: Banen&Lonen Ja 25B
P.DEMPDCN Productie Demografie Caribisch Nederland Ja 184

Indien Ja:
Nummerverwerking Naam Verwerking
1. 124 1. Waarneming ten behoeve van het Statistisch Programma

-

Caribîsch Nederland
2. 2.
3. --- 3. .---

i— 4.
5. - S. ---.--- --

Wbp-melding fsjabloonversie 2.3 U.d. 18 oktober 2016)
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Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanIg onderzoek samengestelde
statistieken.

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

(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. respondent 1. NAW, samenstelling huishouden, positie in

huishouden, geslacht, leeftijd, Burgerlijke
staat, geboort&eîland, nationaliteit,
huishoudinkomen, woninggegevens.
veiligheid en recht gegevens, vrije tijd en
cultuurgegevens, arbeidsgegevens,
opleiding gegevens, bestedingen,
transport en_communicatiegegevens

2. - -- 2.

-

3.
4. — 4.

5.: !

5,____

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassin is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Dit kunnen alle categorieën bijzondere persoonsgegevens zijn

---— Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

—
Gegevens betreffende ras of etniciteit

—
Gegevens betreffende politieke gezindheid

i_ Gegevens betreffende de gezondheid

.&_ Gegevens betreffende het seksuele leven

L_. Gegevens betreffende het lidmaatschapvan een vakvereniging

—
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd

—
verbod naaraanleidingvan datgedrag

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d.d, 18 oktober 2016)



I:I! CentraaL Bureau
. . voor de Statistiek

x Burgerservicenummer (BSN)/Sedulanummer (vergelijkbaar met BSN maar dan voor

L
Carbisch Nederland)

Verstrekking van gegevens
çtaa ontvangers buitenhet CBSwordengegevensverstrekt.

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
t nvt 1.
2. — 2.
3 - 3i______

4. 4.
5. 5.

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon oforganisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens 15

uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)

E1 ....: :_z: * z z: -z—-—-
xjN - “., . --

Indien !.:

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

Voorgenomen doorgïfte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer tanden buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing is.)

[ Ja
[x Nee

Datum melding: 2 1. 2 ? o t

Wbpinelding (sjabtoonversie 2.3 dd. 18 oktober 2016)




