
 

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK 
 

 
 
IJmuiden, 3 mei 2018   
 
 
Betreft: Toestemming verwerking persoonsgegevens 

 
 
Beste PA, EA, PMO en/of andere professional, 
 
Ongetwijfeld heb je het wel vernomen; op 25 mei a.s. is de nieuwe (aangepaste) wet omtrent 
de AVG een feit.  

Dat wil zeggen dat wij vóór 25 mei 2018: 
 van alle recentelijk en daarvoor  bij ons ingeschreven kandidaten een ondertekende 

toestemming verwerking persoonsgegevens moeten hebben 
 óf alle gegevens van kandidaten die hun toestemming niet hebben gegeven verwijderd 

moeten hebben. 
 
Waar staat de AVG (GDPR, EU-breed) voor?  
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Kort gezegd: persoonsgegevensbescherming en privacy voor alle burgers in de EU. 
 
Wil je, indien je bij ons ingeschreven wenst te blijven, zo vriendelijk zijn het formulier 
hieronder in te vullen, te ondertekenen en aan ons digitaal terug te sturen via 
hq@paonline.nl?  
Nogmaals, het is helemaal aan jou. Indien je niet ingeschreven wenst te blijven, hoef je niets te 
doen. Wij verwijderen je gegevens dan volledig ten laatste op 25 mei a.s..  

Wil je wel ingeschreven blijven, maar reageer je ná 25 mei a.s., dan zijn je gegevens al 
verwijderd en zal de gehele intakeprocedure weer opnieuw plaats moeten vinden, helaas.  
 
Naam:   

Adres:   

Postcode / Woonplaats:         

Land:         

Geboortedatum / Geboorteplaats:        

 
Gezien de eigen verplichting in verband met de Wet Keten Aansprakelijkheid en de Inleners-
aansprakelijkheidsregeling, is PA Online gehouden in dit kader persoonsgegevens over te nemen 
in haar administratie.  

 
Hiermee is sprake van het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. In aanmerking nemende dat: 
- Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, raadplegen, 

gebruiken, vastleggen, bewaren, archiveren, verstrekken en vernietigen; 
- De Professional kennis heeft genomen van de werkwijze van intake en enige online 

screening; 
- PA Online handelt conform de eisen die de wet stelt aan de verwerking van 

persoonsgegevens en benadrukt hierbij ten overvloede dat PA Online nooit en te 

nimmer gegevens van haar kandidaten zal verkopen aan derden en/of zal gebruiken 
voor marketing doeleinden;  

- In verband met de Wet Keten Aansprakelijkheid en de Inlenersaansprakelijk-
heidsregeling is PA Online verplicht om de door de Belastingdienst vereiste gegevens in 
haar administratie op te nemen.  

 
Hierbij  bevestig ik dat mij mededeling is gedaan van deze gegevensverwerking.  

Aldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend: 
 
Plaats:  _______________   Datum: ________________ 
 
 
Handtekening: __________________________ 
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