
De HR AVG-Checklist 
– Praktische tips om na te gaan in 
hoeverre uw organisatie voldoet aan de 
EU gegevensbescherming wetgeving.

In welke systemen slaat u persoonsgegevens op? 
En doet u dit volgens de nieuwe regels? Met deze 
checklist krijgt u het overzicht. Ook vindt u handige 
vragen om te controleren of uw klanten zich aan de 
regels houden. 

Meer weten over de 
AVG?  (Algemene 

verordening 
gegevensbescherming)? 

Kijk op   
www.sympa.com/nl/

avg



INVENTARISEER UW BRONNEN VAN HR DATA 
Breng met de tabel hieronder in kaart in welke systemen u gegevens opslaat. De privacywet vraagt een volledige inventaris, 
dat wil zeggen alle files, folders en systemen die informatie bevatten over personen.

Waar verwerkt u uw 
gegevens?

Waarom slaat u deze 
gegevens op?

Wie heeft toegang tot 
deze gegevens?

Om wat voor 
informatie gaat het?

Hoe en wanneer zijn 
gegevens verwijderd?

Wie is verantwoordelijk 
voor de registratie?

HRM 
medewerker

HCM 
medewerker

Kandidaten

Freelancers

Partners

Anderen
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IDENTIFICEER UW PARTNERS EN ONTDEK OF ZIJ AAN DE AVG EISEN VOLDOEN
Volgens de AVG is de controller (meestal HR) verantwoordelijk voor het kiezen van uitvoerders (zoals HR software leveranciers). Daarom is het 
essentieel om uw huidige situatie te checken, AVG-proof overeenkomsten op te stellen en zelfs zo nodig van leveranciers te veranderen.
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Is uw schriftelijke 
overeenkomst up-to-date?

Is de leverancier ISMS* 
gecertificeerd?

Zijn de gegevens versleuteld 
in beweging en rust?

Wie is de Data Protection 
Officer?

Wie is verantwoordelijk 
voor de registratie?

Recruitment 
partners

Payroll 
leverancier

HR Systeem 
leveranciers

ICT systemen

Telefoonboeken/
Lijsten

Anderen

* Information Security Management System



BEVESTIG UW BELANGRIJKSTE HR GEGEVENSBESCHERMINGS PROCESSEN
Nu u databronnen en partners heeft gecheckt is het tijd om nieuwe regels voor gegevensbescherming op te stellen. Zorg hierbij 
altijd dat u zich houdt aan onderstaande principes: 
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Sympa HR - De HR totaaloplossing die 100% 
voldoet aan de AVG
Sympa HR slaat al uw HR gegevens op van een medewerker tijdens zijn gehele 
loopbaan. In één eenvoudig system dat gegarandeerd voldoet aan alle eisen 
van de AVG, nu en in de toekomst. Wilt u meer weten? Ga naar 
www.sympa.com/nl/avg om een telefoontje of afspraak met ons in te plannen. 

RELEVANTIE

Ik verwerk alleen relevante persoonlijke gegevens. 

Ik verwijder direct en permanent alle gegevens 
die niet van belang zijn.

TRANSPARANTIE

Ik laat mensen altijd weten waarom ik hun 
persoonlijke gegevens opvraag en bewaar.

Ik bied iedereen toegang tot hun eigen persoonlijke 
gegevens in een makkelijk leesbaar format. 

VEILIGHEID

Alle gegevens zijn versleuteld opgeslagen. 

Toegang tot de gegevens is slechts voorbehouden 
aan diegene met een relevante reden om ze 
te bekijken. 

Ik weet wat ik moet doen bij een datalek.




