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Geheimhoudingsverklaring 
 
Ondergetekende: 
 
[naam], wonende te [postcode] [plaats], aan [straat en huisnummer], hierna te noemen: ‘werknemer’,  
 
werkzaam voor:  
 
[Rechtsvorm], [naam], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats], aan [straat en huisnummer], 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen: ‘werkgever’, 
 
 
In overweging nemende:  
 
A. Privacywetgeving verplicht het de werkgever om afspraken met het personeel te maken over het 

gebruik van persoonsgegevens en de geheimhouding hiervan. Om die reden wenst werkgever de 
arbeidsovereenkomst zoals deze met werknemer bestaat uit te breiden met een bepaling omtrent 
geheimhouding.  

B. De inhoud van de bepalingen zoals opgenomen in deze geheimhoudingsverklaring moeten tevens 
worden gezien als een redelijke aanwijzing van de werkgever omtrent de uitoefening van de 
werkzaamheden door werknemer.  

C. Werknemer heeft voldoende gelegenheid gekregen om kennis te nemen van de inhoud van de 
volgende bepalingen en hierover desgewenst advies in te winnen.  

 
Verklaart met het hierna volgende in te stemmen:  
 
1. Geheimhouding 
1.1. Het is de werknemer verboden hetzij gedurende de dienstbetrekking hetzij na beëindiging daarvan 

op enigerlei wijze aan derden, daaronder begrepen personeel van werkgever, direct of indirect in 
welke vorm en op welke manier dan ook enige mededeling te doen van enige bijzonderheden van 
werkgever, dan wel van enige vertrouwelijke informatie en/of kennis waarvan werknemer in de 
uitoefening van of tijdens de dienstbetrekking kennis heeft genomen.  

1.2. Onder ‘enige bijzonderheden’ en ‘enige vertrouwelijke informatie’ zoals onder 1.1. genoemd, valt in 
ieder geval, maar niet uitsluitend, de informatie betreffende prijsstellingen, relatiegegevens, 
klantgegevens, personeelsinformatie et cetera.  

1.3. Onder ‘kennis’ zoals onder 1.1. genoemd, valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, de informatie 
betreffende bedrijfsgeheimen, standaarden, specificaties, (technische) data en informatie, processen, 
materialen, alsook alle daaraan gerelateerde informatie en verbeteringen. 

 
2. Persoonsgegevens 

2.1. Werknemer zal met (informatie over) persoonsgegevens extra zorgvuldig omgaan, in die zin dat 
werknemer instemt met de verplichting: 

2.1.1. geen persoonsgegevens te zullen verwerken, tenzij dit in overeenstemming is met doel en 
grondslag en dit in lijn is met de instructies van de werkgever;  

2.1.2. geen kennis te zullen nemen van persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is in het kader van 
de uitoefening van diens werkzaamheden. Concreet betekent dit dat in ieder geval geen dossiers uit 
persoonlijke behoeften zullen worden geraadpleegd;  

2.1.3. geen persoonsgegevens buiten de werklocatie te zullen brengen, tenzij met expliciete toestemming 
van de werkgever. Indien er persoonsgegevens buiten de werklocatie worden gebracht, dan dient 


