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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer:

3

Naamvandeverwerking vapersoonsgegevens
ZZP-ers in de periode 2010-2014, die mee hebben gedaan aan een panelstudie van Panteia

persoonsgevens
Voor het cohortonderzoek ‘Inkomensalternatieven van (on)derverzekerde ZZP’ dat wordt
uitgevoerd bij het Centrum voor Beleidsstatistîek binnen de sector SDI, heeft Panteia haar zzp
panel aangeleverd in .sav4ormat, met daarin de gegevens over deze zzp’ers.
Dit zzp-panel geeft inzicht in relevante aspecten rond de bedrijfsvoering en de continuïteit van
zzp-ondernemingen. Deze ïnformatie zal worden gekoppeld aan registratiegegevens. Door het
volgen van cohorten van ZZP’ers krijgen we meet inzicht in de inkomensontwikkelingen en de
inkomensalternatieven van on(der)verzekerde zzp’ers

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
{Aankruisen wat van toepassing is.)
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Nummer verwerkingjNaam Verwerking
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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, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, b&eid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.
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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven îs over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Personen die mee hebben gedaan aan
1. Geboortejaar, geslacht, postcode,
hetZZP panel 2010-2014
huisnummer, huisnummertoevoeging
2
2.
3
3.
4+
4.
5
5.

Welke bïjzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisenwatvartoepa.s.sijigis. Meerdere
Geen
vensoveng
Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid
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Gegevens betreffende het seksuele leven
nUehethdmaatschap van een vakvereniging
i_..
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
v Ep dnaaraanleîd ingvandatgd rag
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Verstrekking van gegevens

9!!; CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie
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Is er sprake van een bewerker?

Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat vantoepassing is)
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indien Ja:

Bewerker

1

Naam en functie bewerker

Wbpmeldng sjabloonversie 2.4 d.d. 8 november 2016)
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Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Ë-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EO
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
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Datum melding:
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