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Overzichtsregister van de verwerkingsactiviteiten (Data register) Artikel 30 AVG 

A 
Contactgegevens Wageningen University & Research 
Wageningen University & Research is een samenwerkings-
verband tussen Wageningen University en de stichting 
Wageningen Research.  
 

Verwerkingsverantwoordelijke: 
Prof. dr.ir. Louise O. Fresco 
Prof. dr. ir. A.P. Mol 
L.A.C. (Rens) Buchwaldt MBA 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:  
 
 
 
 

Mr. W.F.E.M. (Frans) Pingen 
functionarisgegevensbescherming@wur.nl 
 
 
 

 

B 

Categorie: 

Medewerkers  
Niet in loondienst  

C 

Verwerkingsdoeleinden: 
1. Komen tot een contract 
2. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen (Belasting, etc.) 
 
 
 

Grondslag: 
a. Wettelijk verplichting en Overeenkomst 
b. Wettelijk 
c. Gerechtvaardigd belang 
d. Overeenkomst 
 

H 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de 
EU 

Niet van toepassing 

J Algemene beschrijving van de technische en organi-
satorische beveiligingsmaatregelen E Brondocumenten I Bewaartermijnen G Gegevens van verwerkers (cloud) 

Beoordeling uitgevoerd op Privacy (AVG2018): 
Assessment op basis van het Privacy Control Framework  
(PCF) van NOREA (mei 2018) zal  worden uitgevoerd in 
2019.  
 

1 Contract (overeenkomst conform standaard De-
centrale Beoordeling Arbeidsrelatie)  2 jaar na beëindiging   naam omschrijving Website informatie datalocatie 

2 VOG (optioneel) n.v.t. 1 ADP Salarisverwerking en personeel services www.adp.nl Parijs 
3 Aansprakelijkheidsverzekering (optioneel)  2 jaar na beëindiging  2 Mendix Beoordelingsformulieren www.mendix.com Europa 
4 Kopie ID of paspoort/verblijfsvergunning 5 jaar na beëindiging       
        
   5 

6    
 

D Categorieën van persoonsgegevens 
F  Externe verwerkingsverantwoordelijken G Externe verwerkers WUR Interne gebruikers 

BEL ABP UWV ARBO Meeus/ 
IAK 

Expat 
Center 

Acc.- 
dienst 

overig ADP Mendix KSD Bullhorn 
 

Overig 
 

C-HR ESA F&C FB WF CORSA we@ 
wur 

Con-
nexys 

WBA DPI overig 

b b b b b a b abcd abc c c d c abcd a ab c abc abcd d c c c c 
1 Contact beperkt (naam, email, telefoon)      x  x x x   x X x  x X x X  x x x 
2 Adres (adres, land)      x  x x x   x X x   X X   x x x 
3 Geboortedatum      x   x x   x X    X X x  x x x 
4 Huwelijkse status          x    X    X    x x x 
5 Geslacht      x    x   x X   x X X x  x x x 
6 Opleiding          x   x X x   X  x  x x x 
7 Resultaat en Ontwikkeling (documenten)         x x               
8 Financieel (volledige cyclus)        x x x    X    X X    x x 
9 Inlog (zoals WUR account)             x X x  x X  x  x  x 

10 Personeelsnummer      x x x x x   x x  x x x x   x x x 
11 Identificerende kenmerken overheid          x    x X    X X    x x 
12 (Wettelijke) geheimhouding              X    X X    x  
13 Beroepsgeheim              X    X X      
14 Politieke opvattingen                         
15 Religieuze/levensbeschouwelijk                         
16 Lidmaatschap vakbond                         
17 Seksuele geaardheid                         
18 Nationaliteit      x   x x    X    X x x  x x x 
19 Gezondheid/medisch (toegekende voorziening)                         
20 Genetisch/DNA databank                         
21 Biometrisch                         
22 Strafrechtelijk                         
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Toelichting Derden: personen die WUR-account krijgen en een financiële vergoeding voor gedane inspanningen. 
Toelichting Verwerkingsverantwoordelijke: art. 4 lid 7 ‘diegene’ die het doel en de middelen van de gegevensverwerking vaststelt. 
Toelichting Verwerker: art. 4 lid 8 ‘diegene’ die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 
Toelichting Categorieën van persoonsgegevens (D) 
6. Opleiding  

Inclusief alle ingeleverde documenten die gescand zijn. 
8       Financiëel 
         Gegevens voor het berekenen, vastleggen en uitbetalen van salaris, voor reis- en verblijfskosten en het vastleggen van het  
         verlof. Het bankrekeningnummer van de medewerker is hier onderdeel van. 
9.      Inlog 
         Inloggegevens zoals useraccount en wachtwoord voor het betreffende systeem. 
11. Identificerende kenmerken overheid 

BSN, kopieën paspoort, ID, verblijfsvergunning.  
15. Religieuze/levensbeschouwelijk  

Beheersmaatregelen die betrekking hebben op de godsdienst of levens-
overtuiging van de medewerker voor zover die noodzakelijk zijn voor het 
werkproces (bijvoorbeeld medewerker werkt nooit op zondag). 

19. Gezondheid/medisch 
Beheersmaatregelen die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de medewerker, bijv. bij ergonomi-
sche aangepaste werkplek. 

 
Toelichting op afkortingen  Externe verwerkingsverantwoordelijken (F) , Externe verwerkers (G) en Interne gebruikers (WUR): 
• BEL: belastingdienst 
• Acc. dienst: Accountantdienst 
• overig externe verwerkingsverantwoordelijken: Banken en Subsidieverstrekkers 
• Mendix: cloudleverancier high productivity platform as a service 
• overig externe verwerkers: diverse cloudleveranciers, waaronder Sofios (Tactiplan), BHV (opleidingen) en LIMS Unilab 
• ESA: onderwijsafdeling WUR 
• F&C: financiële afdeling WUR 
• FB: facilitaire afdeling WUR 
• WF: Workforce, personeelssysteem  
• CORSA: Archiefsysteem van WUR 
• we@wur: Extern portaal waarin medewerkers zelf contactgegevens, bereikbaarheden, publicaties, etc. kunnen invullen  
• Connexys: Systeem voor werving en selectie 
• WBA: master data management systeem voor persoonsgegevens 
• DPI: datawarehouse met HR gegevens voor rapportages en business intelligence 
• overig interne gebruikers: Ruim 100 applicaties die persoonsgegevens bevatten (zie Register AVG), waaronder IPS (immigratie), 

Uitleen (bibl), Sharepoint teamsites. 
  
Vertrouwelijkheid: alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn geclassificeerd als ‘vertrouwelijk’. Dit betekent dat alleen 
medewerkers op naam (bijvoorbeeld de leidinggevende of consulent) persoonsgegevens mogen zien. 
 
Dit dataregister is gebaseerd op artikel 30 van de AVG (Register voor Verwerkingsactiviteiten) en bestaat uit de volgende onder-
delen: 
A Contactgegevens van de instelling. 
B Beschrijving van de categorieën betrokkenen: deelnemers, medewerkers, etc. 
C Verwerkingsdoeleinden. 
D Beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens. 
E Brondocumenten. 
F Categorieën van ontvangers aan wie deze persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt (intern/extern). 
G Gegevens van verwerker(s). 
H Of er sprake is van doorgifte van de persoonsgegevens buiten de EU. 
I Van toepassing zijnde bewaar- en vernietigingstermijnen van de gegevens. 
J Algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 
 
Welke rechten heeft een medewerker binnen de WUR? 
1. Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG) 
2. Recht van inzage (artikel 15 AVG ) 
3. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG) 
4. Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG). 
5. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) 
6. Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG) 
7. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG) 
8. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG) 

    Privacy toelichting medewerkers 
 
Wageningen University & Research (WUR) respecteert uw privacy en verwerkt uw 
persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan. Deze Pri-
vacyverklaring geeft aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.  
De WUR verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Engelse afkorting: GDPR). De functio-
naris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen WUR toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de AVG. Voor klachten kunt u 
terecht bij: functionarisgegevensbescherming@wur.nl. Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoons-
gegevens.nl ). 
 
Gebruik gegevens 
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Welke doeleinden dat in uw geval zijn, kunt u nalezen onder C in het register. 
 
Beveiliging 
Binnen de WUR is een CERT actief dat alle beveiligingsincidenten afhandelt (zie https://wur.nl/security voor meer informatie).  
 
Verzamelen van informatie over het gebruik van onze website 
De WUR heeft Google opdracht gegeven informatie te verzamelen over het gebruik van onze website www.wur.nl. Google plaatst daartoe 
cookies op het apparaat (computer, tablet, smartphone) waarmee u de website bezoekt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. De in het cookie opgeslagen informatie kan bij een 
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Bij het bezoeken van andere websites zal Google soms advertenties (“ban-
ners”) van de WUR tonen, indien uit de cookies op het apparaat blijkt dat u onlangs de website van de WUR hebt bezocht. Meer informatie 
over het gebruik van cookies vindt u in onze privacy en cookie verklaring onderaan op onze website. 
 
Verstrekking aan derden 
De WUR verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien zij daartoe wettelijk verplicht is of indien u daar ondubbelzinnige toestemming 
voor heeft gegeven. Voor de verwerking van persoonsgegevens kan de WUR gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker – uitslui-
tend in opdracht en ten behoeve van de WUR – zullen optreden. In die situatie zal de WUR steeds een verwerkersovereenkomst met die 
dienstverlener afsluiten waarin deze zich tot het bovenstaande verplicht. 
 
Uw rechten 
U hebt het recht WUR te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen 
of af te schermen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar www.wur.nl waar u de formulieren met verzoeken kunt vinden.  
Als u het niet eens bent met hoe de WUR omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor 
Gegevensbescherming (zie onder A). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit voor 
de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
 
Wijzigen van deze privacyverklaring 
De WUR behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Gewijzigde versies zullen weer op de site worden gepresenteerd. 
 
 
 
Datum: 24 mei 2018 
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