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Melding verwerking persoonsgegevens
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Naamvandeverwerkingvan persoonsgegevens
Werknemers van Pricewaterhouse Coopers Nederland (PWC)

Voor een maatwerkonderzoek dat wordt uitgevoerd bij het Centrum voor Beleidsstatistiek
binnen de sector SDI, heeft PWC haar personeelsbestand aangeleverd, met de bsn’s van haat
werknemers. Wij gaan kijken hoe divers het personeel is wat betreft herkomst. De gegevens
worden gesplitst naar enkele variabelen. Deze gegevens zullen wij — zoals met onze juristen
afgestemd —terugkoppelen aan de berichtgever, in dit geval PWC, en publiceren op cbs.nl.

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

ndienia:
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Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lîd 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.

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

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d4. 18 oktober 2016)
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1. Alle werknemers (personen) van PWC

(Categorie van)betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. BSN
2. Functieniveau
3- intake
4. Uitstroom •

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruîsen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn rnoçIijkj

Geen

—

Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

L_ Gegevens betreffende ras of etniciteit

—

Gegevens betreffende politieke gezindheid

—
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 opgetegd

—

verbod naar aanleidingvandat gedrag
x Burgerservicenummer fBSN)

Verstrekking van gegevens
Aanonderstaandeontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.

(Categonevan)ontvangers (Cagorievan)persoonsgegevens
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Ja

[

Nee

Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker

Adres

Postcode en plaats
Postadres
Postcode en ptaats

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 metding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)

Wbp-meldïng (sjabloonversîe 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Telefoonnummer

__________________________________________________

E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken cver
de beveiliging?

___________________________________________________

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meet landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing isj

Lija
LilNee

Datum melding: 05-10-2018

Wbp-melding fsjabloonversie 23 Ud. 18 oktober 2016)




