
Interne privacyverklaring 

 
Beste medewerker / collega, 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties bewuster met 
persoonsgegevens om te gaan.  
 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die zelfstandig of in combinatie iets zeggen over (de identiteit 
van) een natuurlijke persoon, en die tot die persoon te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemands 
naam, adres en telefoonnummer, maar ook een bankrekeningnummer, BSN of kenteken kunnen een 
persoonsgegeven zijn. De natuurlijke persoon noemen we vervolgens de betrokkene.  
 
Eén van de verplichtingen uit de AVG is dat de betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt 
(zoals: opgevraagd, verzameld, opgeslagen, verstuurd per mail, post of portal, etc.), wordt geïnformeerd 
over die gegevensverwerking.  
Als medewerker ben jij ook een betrokkene, want als jouw werk- of opdrachtgever verzamelen wij 
persoonsgevens van jou.  
Met dit document willen wij jou erover informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 
 

1. Wie zijn wij? 
[noem de naam van de organisatie, maar ook de contactpersoon voor privacygerelateerde zaken].  
 
Optie. Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) [of AVG-coördinator of AVG-
functionaris] aangesteld. Hij [of zij] is een onafhankelijke adviseur en toezichthouder die ervoor zorgt 
dat wij aan de AVG voldoen. Hij [of zij] heet en is als volgt bereiken: 
[neem hier de naam en de contactgegevens van de FG op].  
 

2. Waarom verwerken wij jouw gegevens? 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat wij een arbeids- of andere overeenkomst met elkaar 
hebben. Op basis daarvan moeten wij jou loon, vergoedingen of bijvoorbeeld facturen betalen, jouw 
functioneren en bijvoorbeeld trainingen of cursussen volgen, etc. Zonder deze gegevens kunnen wij als 
werkgever niet functioneren, kunnen wij niet aan onze wettelijke en/of andere contractuele  
verplichtingen voldoen en/of niet efficiënt werken.  
Als werk- of opdrachtgever zijn wij met andere woorden in diverse opzichten bezig met en 
verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. 
 

3. Op welke grondslagen mogen wij jouw gegevens verwerken? 
De AVG geeft een aantal grondslagen waarop wij de verwerking van jouw persoonsgegevens mogen 
baseren (en bij gebreke waarvan dat niet mag):  

 In het kader van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten; 

 de wettelijke verplichtingen die (al dan niet daaruit) voortvloeien omdat wij jouw werk- of 
opdrachtgever zijn. Denk aan fiscale wetgeving, maar ook het Burgerlijk Wetboek en allerhande 
andere wetten en regelgeving, zoals ten aanzien van verlof, loonheffingen en BTW; 

 een gerechtvaardigd belang voor ons of anderen, en/of 

 expliciete toestemming.  
 

4. Hoe verwerken wij jouw gegevens? 
Wij verwerken jouw gegevens in allerlei vormen: op papier, in de cloud, op de computer en met veel 
verschillende computerprogramma’s. Maar er is één ding dat wij niet doen: wij laten de computers nooit 
zelf beslissingen maken op basis van jouw persoonsgegevens. Als er iets besloten wordt over jou, dan 
is dat altijd een menselijke beslissing. Er is binnen onze organisatie dus geen sprake van profilering of 
automatische besluitvorming.  


