




 Wat je voor 25 mei a.s. 

geregeld moet hebben om aan 

de wet te voldoen. 

 Acties komende twee weken. 

 Welke keuzes moet je maken. 

GDPR in twee weken  



Voor GDPR acht documenten 
maken en toepassen 

1. Data privacy beleid 
2. Rollen, verantwoordelijkheden en 

managementproces 
3. Gedragsregels in bedrijf 
4. Verwerkingsregister/-overeenkomsten 
5. Procedures voor dataprivacyverzoeken 
6. Verklaringen privacy & cookies 
7. Datalekprocedure en -register 
8. Document met openstaande actiepunten 



GDPR in twee weken  
1. Privacy statement en cookieverklaring; 
2. Inrichten Carerix voor GDPR-functionaliteit;  
3. Breng in kaart waar je de gegevens bewaart en maak 

keuzes in doel, grondslag en bewaartermijn (alle systemen 
en verwerkingen); 

4. Stel prioriteiten en maak actielijst; wat eerst en wat later; 
5. Vraag verwerkersovereenkomsten op;  
6. Check waar je risico loopt (PIA) en neem actie; 
7. Databases opschonen (start met kandidaten en sales); 
8. Stel grondslag vast en regelen toestemming met 

terugwerkende kracht waar nodig; 
9. Detailplan en actielijst voor na 25 mei. 



Waar gebruik je 
persoonsgegevens 

 Recruitment/dataprocesstappen 
 Sales en marketing 
 HR eigen personeel, finance en 

facturatie, inkoop, ……  
 Per verwerking: welke data, doel, 

grondslag, eigenaar, ontvangers, 
afspraken verwerkers, bewaartermijn, 
beveiliging, wel of geen risicoanalyse. 



Verwerkingsoverzicht 1 



Verwerkingsoverzicht 2 



Verwerkingsoverzicht 3 





Welke grondslag voor 
kandidaten? 

 Toestemming vragen en na verloop weer opnieuw vragen 
 Voordeel: richtlijn AP 1 jaar; ABU 2 jaar. 

 Nadeel: bij geen toestemming gegevens verwijderen / 

ingetrokken 

 Bij uitvoer overeenkomst portal 
 Geen bewaartermijn zolang overeenkomst geldt. 

 Bijv: portal waar je zelf eigenaar van data blijft (zoals LinkedIn) 

en doelen kan bepalen waarvoor het gebruikt wordt. 

 Gerechtvaardigd belang? Bestaande databasekandidaten 

pas bij geschikte vacature om toestemming vragen (één 

maand kan, maar ook één jaar?). Jurisprudentie? 

 



Sales ook onder 
GDPR 

 Zonder grondslag: alleen werken met functienamen en algemene 
contactgegevens van bedrijven; andere bronnen gebruiken 
(LinkedIn).  

 Vanuit gerechtvaardigd belang: NAW, bedrijf, zakelijke email en 
telefoonnummer om zakelijke contacten te benaderen en bij 
interesse toestemming vragen? Maar geen commerciële mails. 

 Toestemming vragen en na één jaar weer opnieuw vragen. 
 Voordeel: binnen richtlijn. 
 Nadeel: vroeg in salesproces werkt dit niet; salestraject duurt 

vaak langer. 
 Toestemming vragen voor b.v. drie jaar bij getoonde interesse. 

 Voordeel: meeste salescyclus vallen er binnen. 
 Nadeel: nog onduidelijk of tijd opgerekt mag worden. 

 



Bestaande kandidaten/ 
salesdatabase opschonen 
 Mag niet zonder toestemming of andere grondslag mailen en 

aanbiedingen doen. 
 Bijzondere persoonsgegeven uit database waar bewaartermijn 

verlopen is of geen grondslag voor is (foto, ID, video sollicitaties). 
 Opschonen database. 

 Welke kandidaten en relaties wil je bewaren? 
 Welke gegevens moet je nog bewaren? 
 Waar toestemming nodig en waar met andere grondslag 

 Lijst relaties waar toestemming nodig is (binnen vier weken) 
 mail sturen toestemming vragen (expliciete toestemming 

vragen, uitleg en privacyverklaring). 
 Herinneringsmail na een week. 

 Anonimiseren of verwijderen relaties zonder grondslag.  
 Maar ook andere databases en archief opschonen. 



Wat niet doen... 
 Na 25 mei geen basis GDPR compliance, resterende acties laten lopen. 
 Publiceren, maar niet implementeren 
 Zonder toestemming commercieel mailen aan kandidaten en prospects 

….. En voor bellen gelden er ook regeltjes. 
 Mag niet zonder grondslag persoonsgegevens opslaan of in bestaande 

database houden. 
 Persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder overeenkomst. 
 ID “eerder” dan noodzakelijk (contract). 
 Foto niet nodig in CV. 
• Solliciteren:  

• Je mag niet van sollicitanten eisen dat zij videosolliciteren. 
• Je mag niet vragen naar ziekte of beperking of naar ziekteverzuim verleden. 
• Mag niet vragen naar BSN. 
• Mag niet vragen kopie identiteitsbewijs (pas bij indiensttreding). 

 Datalek stilhouden. 
 Na bewaartermijn of verzoek alle persoonsgegevens uit alle systemen. 
 ….. 

 
 



Wat staat dan nog open? 

• Nieuwe werkwijzen met omgaan persoonsgegevens inregelen; 
• Gedragsregels m.b.t. privacy maken en invoeren; 
• Verwerkingsregister compleet maken (ook alle interne processen); 
• Procedures dataverzoeken maken en inrichten; 
• Verantwoordelijkheden documenteren; 
• Datalekregister maken; 
• Data privacybeleid uitschrijven en inregelen in rest van 

het  management; 
• Reeds gedefinieerde actielijst uitvoeren; 
• Data met bewaartermijnen managen. 
• … 

 
 
 



Vragen?  





Extra slides... 
 Risico gebieden 
 ID gebruik 
 Verwerkersovereenkomst 
 Keuzen komende weken 

 
 



Voorbeelden 
risicogebieden 

• ID’s op meerdere plekken; 

• Meerdere systemen die gegevens 

opslaan (dus meer te managen 

met bewaartermijnen); 

• Testen; 

• Praktijk bij solliciteren. 

 

 



ID noodzaak en veiligheid 

 ID is bijzonder persoonsgegeven; 
 Wanneer noodzakelijk? 

 Arbeidscontract, dus niet al bij sollicitatieproces. Anders kans 
op twee keer vragen.  

 Identificeren bij verzoek tot inzage en aanpassing 
privacygegevens (kan ID-cover laten gebruiken / kopie met 
minder privacygevoelige data). 

 Alleen bewaren als contract loopt of bewaartermijn nog loopt. 
 In Carerix aangeven of dat gecheckt is.  
 Op beveiligde locatie kopie opslaan met datum (bv Google 

Vault (Google Business editie)). 
 Uit niet met Carerix gesynchroniseerde mail bijlagen 

verwijderen. 
 Opschonen alle databases en archief op ID-bewijzen. 

 



Verwerkers-
overeenkomsten 

 Hoe partijen die je data krijgen omgaan met privacy en 
beveiliging.  

 Opvragen of zelf maken? 
 Balans Verantwoordelijke en Verwerker 
 Tijdsbeslag en onderhandeling 

 Leveranciers primaire proces systemen. 
 Carerix 
 Partners van modules die je gebruikt 
 Mail, Mailchimp, ….. 

 Overige leveranciers: eigen HR (instroom, HR en 
uitstroom), finance , inkoop, …. 



Keuzes komende 
weken 

• Welke doelen, grondslagen en 
bewaartermijnen in privacy statement.  

• Weten wat we wel en niet kunnen doen. 
• Hoe kan ik na 25 mei werkproces hebben 

(toestemming kandidaten en in 
salesproces)? 

• Hoe opschonen huidige database? 
• Welke verwerkersovereenkomsten nodig? 
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