




Agenda 
 GDPR – de basis   

 Verwerker vs Verwerkingsverantwoordelijke 
 Rechten van de kandidaat 
 Grondslagen voor verwerking 
 Privacy statement 
 Verwerkersovereenkomst 

 GDPR in Carerix – Praktische tips! 
 Informatie 



GDPR/AVG: Rollen & 
Verantwoordelijkheden 



Verwerkingsverantwoordelijke 
(Controller) 

 Welke gegevens? 
 Doelmatigheid 
 Eindverantwoordelijk 
 Rapportageplicht AP 
 Dataregister 
 Informatieplicht 
 Verwerkersovereenkomst 

 



Verwerker (Processor) 

 Niet voor eigen doeleinden 

 Technische maatregelen 

 Organisatorische maatregelen 

 Geheimhoudingsplicht 

 Ondersteuning 

 Verwerkersovereenkomst 



Rollen & 
Verantwoordelijkheden 

 
Verwerkingsverantwoordelijke (Controller) 

VS 
Verwerker (Processor) 

 
Softwareleveranciers zijn dus niet verantwoordelijk voor welke 

gegevens in de database zitten 
EN 

Ook niet voor het - tijdig – verwijderen ervan  
 



Rechten van de 
kandidaat 



Recht om vergeten te worden 

Zowel direct als indirect 

Informeer derden! 



Recht op inzage & Recht op 
rectificatie en aanvulling 



Recht op dataportabiliteit 



Rechten van de kandidaat 

 Recht om vergeten te worden 
 Recht op inzage gegevens 
 Recht op rectificatie en aanvulling 
 Recht op bezwaar 
 Recht op menselijke blik bij besluiten 
 Recht op informatie 
 Recht op dataportabiliteit 

 



Grondslagen voor 
gegevensverwerking 



Grondslagen voor 
gegevensverwerking 

 Toestemming 

 Uitvoering overeenkomst 

 Wettelijke verplichting 

 Vitaal belang 

 Publiekrechtelijke taak 

 Gerechtvaardigd belang 

 



Grondslagen voor 
gegevensverwerking 

 Toestemming 

 Uitvoering overeenkomst 

 Wettelijke verplichting 

 Vitaal belang 

 Publiekrechtelijke taak 

 Gerechtvaardigd belang 

 



Eisen aan grondslag 
toestemming 

 Vrijelijk gegeven 

 Ondubbelzinnig 

 Geïnformeerd 

 Specifiek 

 



Privacy Statement 



Privacy Statement 

 Wat verzamel je? Wees specifiek 

 Waarom? 

 Voor hoe lang? 

 Tip: site van de Autoriteit 

Persoonsgegevens, of je concurrent 



Praktische Tips 

GDPR & CARERIX 



Nieuwe instrumenten  

1. Velden voor Grondslagregistratie  
2. Zoekfilters op Grondslag en Verloopdatum 
3. Triggers op Grondslag en Verloopdatum 
4. E-mail templates voor ophalen Grondslag 

Toestemming 
5. Anonimiseren (bulk)  

 
  

 

 
 



Instrumenten (1)  
Registratievelden Grondslag 
 Beschikbaar via API / WP plugin 
 Sollicitatieformulier website 

koppelen 
 Zichtbaar op Kandidaatrecord, 

Match en Kandidaten-Overzicht  
 

 



 
Registratievelden 

Grondslag  
 

 



 
Registratievelden 

Grondslag  
 

 



 
Registratievelden 

Grondslag 
 

 



Kandidaten overzicht 

 
 



Sollicitatieformulier 

 
 



Emailtemplate 
Toestemming 

 
 



Instrumenten (2)  
Zoekfilters 
 Zoeken op Grondslag 
 Zoeken op Verloopdatum 
 Variabele filters (voorbeeld: 

grondslag verloopt 1 maand 
vanaf <vandaag> 
 
 



Zoekfilters  

 
 



Instrumenten (3)  
Triggers Gebeurtenis 

 Grondslagdatum verloopt over....  

 Grondslag wordt gezet op... 

DAN: maak e-mail, taak, zet kandidaatstatus etc 

 

Triggers Actie 

Wanneer ..Status Kandidaat gezet, Matchfase gezet 

etc etc DAN:  

 Grondslag wordt gezet op... 

 Verloopdatum wordt gezet op..  

 

 

 

 

 

 

 



Trigger 

   

 



Voorbeeld Triggers Toestemming 
vernieuwen 

  Wanneer Grondslag verloopt over 2 
maanden ->  Herinneringsmail naar 
Recruiter (OF taak voor Recruiter) 

 Wanneer Grondslag verloopt over 1 maand>  
JA/NEE mail naar Kandidaat  
 

NB De grondslagen en termijnen zijn vrij in te 
richten. Carerix volgt het proces van de klant, 
niet andersom.  

 



Instrumenten (4)  
E-mailtemplates  

 Beschikbaar in Bibliotheek 

 JA / NEE (of alleen JA) 

 “JA'' -> standaard waarde tabel Termijn  

 Custom landingspage 

 Creeer mooie responsive e-mailtemplates met 

butttons i.p.v. platte tekst 

 Segmenteer 
 

http://nl.help.carerix.com/gdpr-avg/e-mail-sjablonen-ja-nee-toestemming-links 

 

 

 



TIPS Toestemming vragen aan 
huidige database 

 Segmenteer  (status kandidaat, 

groepen, aantal matches, laatste 

contactdatum etc)  

 Spreek de taal van je doelgroep 

 Kans voor contactmoment! Bellen, 

bellen, bellen 

 

 



Instrumenten (5) 
 Anonimiseren 

 Gebruikersrol Beheerder 

 Per dossier of in bulk  

 Niet geautomatiseerd  

 
 

http://nl.help.carerix.com/gdpr-avg/anonimisatietool-activatie-en-inrichten 

 

 



Anonimiseren 
   

 



Anonimiseren 
   

 



TIPS Kandidaat inzage geven 

 

 Direct via Professional portal 

(module) 

 Export Kandidaat dossier 

 Screenshots 

 Inclusief notities  

 

 



 Module Professional Portal 

 

 



Voorbeeld Nieuwe 
kandidaat 

 1. Kandidaat gevonden op LinkedIn 

 2. Kopieren naar Carerix (m.b.v. LI browser) 

 3. Grondslag Gerechtbaardigd belang ( 1 maand) 

 4. Kandidaat gesproken en JA/NEE template gestuurd 

 5. Grondslag Toestemming (termijn bijvoorbeeld 12 maanden)  

 6. Kandidaat komt in dienst (medwekers). Statuswijziging Kandidaat triggert 

punt 7  

 7. Grondslag naar Uitvoeren overeenkomst en Termijn naar Onbepaald  

 8. Kandidaat gaat uit dienst  

 9. Grondslag naar Wettelijke verplichting (fiscaal)- Termijn 7 jaar 



Hulp nodig?  

 10 praktische artikelen op 

http://nl.help.carerix.com/gdpr-avg 

 Webinar / Youtube 

 Consultancy   

 Informatiebalie Partnerplein 



Hulp nodig?  

 10 praktische artikelen op 

http://nl.help.carerix.com/gdpr-avg 

 Webinar 

 Consultancy bij uw GDPR proces  

 Informatiebalie Partnerplein 



Activatie GDPR tools 

 
 



Bedankt voor uw Aandacht! 

 Vragen?  
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