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Protocol Privacyverklaring medewerkers 

 

1. Inleiding 

 

Zorggroep Drenthe heeft op grond van de AVG een informatieplicht; de plicht om 

betrokkenen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt gedaan 

in een privacyverklaring waarin wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens verzameld en 

gebruikt worden, welk gegevens dat zijn en welke rechten een betrokkene heeft.  

 

2. Verantwoordelijkheden 

   

Functionaris Verantwoordelijkheden 

Privacy officer a.i. Opstellen document 

Bestuurssecretaris  Wijzigen en beheer van het document  

MT Goedkeuren van het document  

Kwaliteitsbureau Publiceren/plaatsen van het document 

Medewerkers Werken volgens de inhoud van het document 

  

3. Beschrijving Protocol  

 

Waarom deze privacyverklaring? 

De missie van Zorggroep Drenthe is het bieden van een waardevol leven voor haar 

bewoners en cliënten met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en 

dienstverlening. Bewoners en cliënten ervaren ruimte voor hun welbevinden.  

Bewoners, cliënten en hun naasten ervaren dat de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep 

Drenthe op hoogwaardig niveau is geregeld. Zo kunnen bewoners en cliënten zolang 

mogelijk hun eigen regie voeren, betekenisvol zijn voor hun omgeving en waardering 

vinden. Dit alles in een vertrouwde omgeving met respectvolle en kwalitatief 

hoogwaardige zorg, persoonlijke ontmoetingen en betekenisvolle ervaringen, die kleur 

geven aan het leven met naasten; ‘samen voor een moooie dag!’.  

Waardevolle zorg is het uitgangspunt van Zorggroep Drenthe en daarbij hoort een 

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, ook voor alle medewerkers.  

We zijn er voor verantwoordelijk om persoonsgegevens van medewerkers zo goed 

mogelijk te beschermen en op een verantwoordelijke manier met deze persoonsgegevens 

om te gaan. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacywet- en regelgeving. 

Wij willen transparant zijn over de soort gegevens die wij verwerken, de doelen voor de 

verwerking, over wie we gegevens delen en welke rechten je als betrokkene hebt ten 

aanzien van je eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover.  
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Functionaris Gegevensbescherming  

Wij hebben ter bescherming van jouw persoonsgegevens en ter interne controle van ons 

beleid een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Ook voor vragen over deze 

verklaring kun je met hem contact opnemen. De contactgegevens van onze functionaris 

gegevensbescherming zijn: 

Naam:   Sven Volkers  

Telefoonnummer: 06 27 12 43 32 

E-mailadres:   fg@zorggroepdrenthe.nl 

 

Wie zijn de medewerkers van Zorggroep Drenthe? 

Onder medewerkers verstaan wij iedereen die binnen Zorggroep Drenthe werkzaam is al 

dan niet betaald zoals medewerkers al dan niet in (vaste) dienst, artsen en andere 

professionals, leden van cliëntraden, vrijwilligers, leerlingen, stagiair(e)s en medewerkers 

van andere bedrijven die bij Zorggroep Drenthe een opdracht uitvoeren. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over je zeggen als persoon. Dit 

is bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer of bankrekeningnummer. 

 

Welke gegevens verwerken wij? 

Van medewerkers vragen en verwerken we alleen die gegevens die nodig zijn. Dit zijn 

gegevens zoals: 

• Naam, voornaam, voorletters. 

• Geslacht, geboortedatum. 

• Adres, postcode en woonplaats. 

• Telefoonnummer(s) en e-mailadres. 

• Bankrekeningnummer. 

• Burgerservicenummer (BSN). 

• Kopie identiteitsbewijs. 

• Burgerlijke staat. 

• Partnergegevens. 

• Wettelijke status. 

• VOG. 
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• Personeelsnummer. 

• Overeenkomst of arbeidsovereenkomst. 

• Brieven ter aanvulling op de arbeidsovereenkomst. 

• Curriculum Vitae (CV) 

• BIG-registratie. 

• Roosterplanning. 

• Zorgverzekeringgegevens. 

• Loggegevens over het gebruik van de systemen. 

• Gegevens vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 

• Gegevens over salaris, belasting, premies en andere vergoedingen. 

• Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen, stages en diploma’s. 

• Functionerings- en beoordelingsgegevens. 

• Verzuimgegevens. 

• Gegevens die in het belang van de medewerker worden opgenomen met het oog op 

zijn of haar arbeidsomstandigheden. 

 

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van medewerkers voor de volgende doeleinden: 

• Het aangaan en uitvoeren van de (arbeids)overeenkomst. 

• Berekenen en vastleggen van salarissen en/of andere tegoeden. 

• Het betalen van salarissen en/of andere tegoeden, en de afdracht van premies en 

belastingen. 

• Het verlenen van ontslag. 

• Het geven van leiding en ondersteuning aan de medewerker. 

• Het zorgen voor opleidingen, cursussen en stages. 

• Toegang geven tot het bedrijfsnetwerk. 

• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals belasting, pensioen, accountant). 

• Het innen van vorderingen. 

• Het behandelen van geschillen. 

• Het verstrekken van bedrijfs-medische zorg voor de medewerkers en het kunnen 

nakomen van re-integratieverplichtingen bij verzuim. 

• Het zorgen voor de veiligheid van medewerkers binnen Zorggroep Drenthe. 
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Op basis waarvan verwerken wij jouw gegevens? 

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een van de wettelijke 

gronden zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Zorggroep Drenthe verwerkt alleen persoonsgegevens als is voldaan aan een of meer 

van de volgende voorwaarden: 

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht die op 

Zorggroep Drenthe rust. 

• De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst zoals de 

arbeidsovereenkomst. 

• Na toestemming van de medewerker (in woord of geschrift). Een eenmaal gegeven 

toestemming mag op ieder moment weer worden ingetrokken, zonder opgaaf van 

reden. Vanaf dat moment verwerken wij je persoonsgegevens niet meer tenzij er een 

andere grondslag is om je gegevens te verwerken. 

• De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de medewerker te 

beschermen. Bijvoorbeeld bij ernstig gevaar als iemand buiten bewustzijn is. 

• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen 

van Zorggroep Drenthe. Hiervoor wordt per specifiek geval een belangenafweging 

gemaakt.  

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Zorggroep Drenthe bewaart jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is 

voor het doel van de verwerking, tenzij we wettelijk verplicht zijn om het langer te 

bewaren. Na het einde van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd. 

Wij verwijderen jouw gegevens ook als het doel waarvoor wij jouw gegevens verwerken 

is bereikt. 

Voor medewerkers moeten wij gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang 

zijn nog 7 jaar na uitdiensttreding bewaren. Loonbelastingverklaringen en een kopie van 

het identiteitsbewijs bewaren we 5 jaar na einde dienstverband. Voor overige gegevens 

uit het personeelsdossier geldt een bewaartermijn van 2 jaren. 

Gegevens van sollicitanten worden maximaal 4 weken bewaard zonder toestemming óf 

maximaal 1 jaar met toestemming van de sollicitant. 

 

De functionaris gegevensbescherming heeft een overzicht van alle bewaartermijnen zoals 

die binnen Zorggroep Drenthe gelden. 

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben passende 

technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te 

beveiligen. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op om te voorkomen dat 
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er iets mis kan gaan. Voor de veilige verwerking van zorggegevens werkt Zorggroep 

Drenthe volgens de relevante NEN-normen. 

 

Aan wie verstrekken wij jouw gegevens? 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat doen we alleen 

als het gebaseerd is op een rechtmatige grondslag.  

Andere verwerkingsverantwoordelijken 

Voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en het voldoen aan wettelijke plichten 

verstrekken we werknemersgegevens aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, 

pensioenfondsen of arbodiensten. 

 

Verwerkers 

We sluiten schriftelijke overeenkomsten met derde partijen aan wie wij jouw 

persoonsgegevens verstrekken en die onder onze verantwoordelijkheid jouw gegevens 

verwerken. In deze overeenkomsten worden afspraken gemaakt ter bescherming van de 

persoonsgegevens. Zo zorgen wij er voor dat derde partijen alleen gegevens verwerken 

voor de afgesproken doelen en onder vooraf vastgestelde voorwaarden.  

 

Zorggroep Drenthe deelt in principe geen persoonsgegevens met organisaties buiten de 

Europese Economische Ruimte (EER). 

We delen je gegevens niet met derden voor marketing- of verkoopdoeleinden. 

 

Welke rechten heb je? 

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens: 

• Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. 

• Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

• Bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

• Aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze onjuist zijn. 

• Aanvulling van jouw persoonsgegevens als deze onvolledig zijn. 

• Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

• Verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens. 

• Overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op 

jouw verzoek. 

Als je verder vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken of 

over de andere rechten, kun je contact opnemen met de functionaris 

gegevensbescherming. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat hij kan 

verifiëren dat jouw vraag of verzoek betrekking heeft op jouw eigen gegevens.  

Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn 

waardoor je bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen. Zorggroep Drenthe 
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houdt het recht om een verzoek te weigeren en zal de aanvrager hiervan schriftelijk op 

de hoogte te stellen met vermelding van de reden. 

Wij zullen binnen één maand van ontvangst van je verzoek reageren op welke wijze we 

gevolg hebben gegeven (of gaan geven) aan jouw verzoek. Afhankelijk van de 

ingewikkeldheid en aantal verzoeken, kan deze termijn met twee maanden worden 

verlengd. Ook hierover zullen we je binnen één maand na ontvangst informeren. 

 

Vragen of klachten? 

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, om 

gaan met jouw rechten of ben je niet tevreden over de afhandeling van je verzoek? 

Neem dan contact met de functionaris gegevensbescherming. 

Als we er niet samen uitkomen en je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan 

heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Wijziging van deze privacyverklaring 

De bescherming van persoonsgegevens is voor Zorggroep Drenthe een continu proces. 

Wij zullen er dan ook voor zorgen dat deze privacyverklaring wordt bijgewerkt als dit 

noodzakelijk is. 

 

Slotbepaling 

De privacyverklaring medewerkers is onderdeel van het privacyreglement.  

In gevallen waarin deze verklaring of afgeleide regelingen en procedures niet toereikend 

zijn, beslist de raad van bestuur na advies te hebben ingewonnen van de functionaris 

gegevensbescherming.  

 

4. Referenties  

Hieronder samenvattend weergegeven een lijst van documenten waarnaar wordt 

verwezen in de procedure.  

• KD Privacyreglement 


