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Toelichting templates GDPR 
 

Bij de opmaak van de templates werd ervan uitgegaan dat de leden van VEA en ASV 

dezelfde soort persoonsgegevens  verwerken (personeel, klanten, leveranciers als grote 

blokken) en er op dezelfde manier mee omgaan. De persoonsgegevens worden gebruikt 

voor de uitvoering van overeenkomsten die kaderen in de dagdagelijkse bedrijfsactiviteit. 

Ze worden niet verhandeld en niet aangewend voor andere doeleinden dan eigen 

bedrijfsmatig gebruik. Vaak worden ook dezelfde software pakketten gebruikt. 

 

Iedereen in de sector die de GDPR-verordening wil implementeren, loopt dan ook tegen 

dezelfde problemen aan en zit met dezelfde vragen. 

 

Er zijn weinig instrumenten voor de praktische implementatie beschikbaar, en al zeker 

niet op maat van onze sector.  

 

De VEA/ASV templates werden zo eenvoudig mogelijk gehouden. Ze zijn uitgewerkt in 

functie van wat de leden van VEA en ASV bedrijfsmatig precies doen, en met welke 

persoonsgegevens ze daarbij omgaan. 

 

Deze templates zijn ook nagekeken door 2 externe specialisten.  

 

 

 

Template dataverwerkingsregister 
 
Het invullen van het register op zich is een goede denkoefening die helpt om te 

inventariseren welke persoonsgegevens worden bijgehouden binnen een bedrijf. Het 

geeft een overzicht van het “waarom” (zo beperkt mogelijk houden) het “waar” (intern / 

extern doorgeven), het “hoe” (intern / extern, beveiligen, garanderen dat rechten 

betrokken persoon kunnen uitgeoefend worden)–het “tot wanneer” (niet langer dan 

noodzakelijk / wettelijk verplicht).  

 

Op termijn is het een referentiedocument dat helpt om een overzicht te bewaren en het 

interne GDPR beleid up to date te houden.  

 

Last but not least, is dit register waarschijnlijk het eerste dat bij een controle op tafel 

moet gelegd worden. 

 

De “template dataverwerkingsregister” kan u hier downloaden.  

 

 

 

Template Privacy verklaring  
 
Deze verklaring verschaft uitleg aan derden van hoe een bedrijf de GDPR-verordening 

toepast.  

 

In deze template is eigenlijk een combinatie gemaakt van wat elders als “privacy policy” 

(beleidsverklaring in het algemeen) en wat als privacy statement” (naar individuele 

betrokken personen toe) benoemd wordt.  

 

Vaak worden deze opgesplitst maar gelet op het feit dat de inhoud ervan grotendeels 

overeenstemt, en voor een gemakkelijk beheer op termijn, werd er één document van 

gemaakt dat ook slechts op één plaats moet bijgehouden worden, met name de website. 

http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=32220
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In het algemeen kan er op diverse plaatsen een link naar de website geïncorporeerd 

worden: bijv. in de stationary onder mailberichten, of voor onder een offerte of quotatie.  

Voor meer individuele toepassingen kan de tekst integraal aangehecht worden als 

attachment, of er kan ook hier een link naar de website voorzien worden – bijvoorbeeld 

om iemand per mail in te lichten dat je zijn of haar gegevens in een bestand opneemt. 

 

Deze privacy verklaring werd opgesteld om te versturen naar zowel klanten als 

leveranciers.   

 

De “template Privacy verklaring” kan u hier downloaden.  

 

 

 

Template Privacy Notice Interne medewerkers 
 

Dit document dient ondertekend te worden door uw huidig personeel, personeel dat in 

dienst komt, zoals vaste werknemers, stagiairs, interims en dergelijke. Het kan als 

onderdeel van het arbeidscontract worden gebruikt, of als apart document. Dit laatste zal 

bijvoorbeeld het geval zijn voor gepensioneerden wiens gegevens bijgehouden worden 

bijvoorbeeld om nog uitnodigingen of nieuwsbrieven te ontvangen. 

 

De “template Privacy Notice Interne medewerkers” kan u hier downloaden. 

 

  

 

Template toestemmingsverklaring sollicitanten 
 

Dit document betreft het bijhouden van gegevens van sollicitanten in een 

wervingsreserve, bijvoorbeeld bij spontane sollicitaties. 

 

De “template toestemmingsverklaring sollicitanten” kan u hier downloaden.  

 

 

 

Checklist verwerkersovereenkomst 
 

De verwerkersovereenkomst is een belangrijk document binnen de GDPR-verordening. Er 

is geen voorbeeld van dergelijke overeenkomst gemaakt, omdat de meeste leveranciers 

een eigen format zullen voorleggen. Hiervoor werd een checklist gemaakt aan de hand 

waarvan kan nagegaan worden of dergelijke overeenkomst alle wettelijk vereiste 

bepalingen (artikel 28 GDPR-verordening) bevat. 

  

De” checklist verwerkersovereenkomst” kan u hier downloaden.  

 

 

 

Format meldingsformulier inbreuken 
 

Dit document kan gebruikt worden om een datalek te melden.Deze formats zijn slechts 

een hulpmiddel dat u naar uw hand kan zetten volgens uw eigen inzichten.  

 

De “format meldingsformulier inbreuken” kan u hier downloaden.  

 

 

 

http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=32222
http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=32225
http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=32223
http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=32224
http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=32221
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Ze vormen een minimum minimorum om op een wettelijk correcte manier met 

persoonsgegevens om te gaan. De randvoorwaarden dient elk bedrijf voor 

zichzelf in te vullen en uit te werken (bewustzijnscampagnes, IT-beveiliging, 

…). 

Hoever elk individueel bedrijf hierin wil gaan, en of er externe hulp nodig is bij 

de implementatie, is een kwestie van interne policy waarin noch VEA noch ASV 

kunnen adviseren. 

Denk er wel aan, dat het een wettelijke verplichting is, niets doen is dus geen 

optie. 

 

 
 


