
Sazas & privacy
in een notendop.

Inzicht
Sazas heeft de persoonsgegevens 

die zij verwerkt inzichtelijk 

gemaakt in een zogenaamd 

verwerkingsregister. 

Wat houden we onder andere bij?
• Met welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt 

• Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard 

• Met wie de persoonsgegevens worden gedeeld

• Welke beveiligingsmaatregelen we hebben getroffen

Delen van persoonsgegevens  
Soms besteden wij taken uit aan andere 

partijen (zoals verzuimbegeleiding en 

re-integratie). Hiervoor geven wij, wanneer 

noodzakelijk, persoonsgegevens (of een deel er van)  

door aan deze partijen. 

Sazas heeft met iedere partij, die in opdracht 

van Sazas persoonsgegevens verwerkt, een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin wordt 

vastgelegd hoe er met persoonsgegevens moet  

worden omgegaan. 

 

Bescherming 
Wij gaan zorgvuldig om met uw 

persoonsgegevens en we hebben 

maatregelen getroffen om  

persoonsgegevens  

te beveiligen. 

 

Welke maatregelen hebben we  
zoal getroffen?
• Geheimhoudingsplicht voor medewerkers 

• Clean desk policy 

• Up to date virusscan  

• Maken van back-ups

Hoe gaan wij om met een datalek?
Wanneer er onverhoopt toch persoonsgegevens verloren 

gaan of onbedoeld toegankelijk worden voor derden,  

is er sprake van een datalek. Sazas heeft een procedure 

ingericht hoe er gehandeld moet worden ingeval van  

een datalek. 

Functionaris voor de 
Gegevensbescherming (FG) 
De FG is een onafhankelijk persoon 

binnen Sazas die adviseert en 

rapporteert over naleving van de 

privacywetgeving.

 

Rechten
Uw bestaande rechten als betrokkene zijn aangescherpt 

en met twee nieuwe rechten uitgebreid:

• Het recht om persoonsgegevens over te dragen 

(dataportabiliteit) (nieuw)

• Het recht om ‘vergeten’ te worden (nieuw)

• Het recht op inzage 

• Het recht om te wijzigen 

• Het recht om minder persoonsgegevens te  

laten verwerken 

• Het recht om bezwaar te maken
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Volledige privacy verklaring lezen?  

In de privacy verklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met de verwerking van 

persoonsgegevens. Deze privacy verklaring kunt u vinden op www.sazas.nl

http://www.sazas.nl

