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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldîngsnummer: /4 6
Nm van de verwerking va npersoonsgegevens

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens

Is voor deze verwerking eerder een WBP-meldîng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is)

Fx

Nee

Indien Ja:
jrnrnerverwerking Naam Verwerking

t 146 1. Werkloosheidswet WW

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492W Den Haag
070 3374196

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.

Werkloosheidswet WW

Maandelijks worden door het Uftvoerïngsmnstftuut Werknemersverzekeringen t UWV)
elektronische bestanden verstrekt met gegevens over het aantal werktoosheidsuitkeringen en het
aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW). Deze gegevens worden gecontroleerd, zo
nodig gecorrigeerd en vervolgens opgeslagen. Voor Statline worden de gegevens over de WW
uitkeringen niet verbijzonderd. De gegevens over personen met een WW-uitkering worden
verbijzonderd naar persoonskenmerken, welke afkomstig zijn uit de Basis Registratie Personen
fBRP). Publicatie vindt maandelijks plaats.
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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven s over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van)betrokkenen (Categorie van)persoonsgegevens
1. Personen met een WW-uitkering 1. BSN
2. 2 Geslacht
3 - Geboortedatum
4,, 4 Leefvorm
5 . 5* Datum aanvang en datum einde

-— -

uitkeringsverhouding
6 Reden beëindiging
7 - 7.Nuluitkering
& 8. Uitgekeerde bedragen iv.m. WW en

Toeslagenwet
9. - -—- 9, Indicator die status van WW-recht aangeeft

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
j!:!r1 wat van toepasshjs.Merdereantwoorden zijn mogelijk.)

Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid

—
Gegevens betreffende degezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
$trafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd

.
verbod naar aanleiding van datgedrag

i__ servkenurnmer(BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) onivangers (Categorie van) persoonsgegevens
1. Nv.t. t
2 2
3. . i__
4. :____________
5 -- --

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon oforganisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed» Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing isj

Iia
Lx jNee
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hidien ):

Bewerker

Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats •

Telefoonnummer
E-mail

Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
debeveihging? j

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen watvan toepassing is.)

Datum meldïng: Ç Zi(

Naam en functie bewerker
Adres
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