
 

 

 

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Deze notitie licht in het kort toe dat SNA de privacywetgeving goed heeft ingeregeld.  

 

Verwerken persoonsgegevens 

SNA verwerkt gegevens van ondernemingen die zijn opgenomen in een register. Hier kunnen 

persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdenti-

ficeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. SNA hecht veel 

waarde aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van persoonsgegevens, waarbij de eisen 

die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) / Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen.  

 

Om dat te waarborgen heeft SNA protocollen en een privacy statement opgesteld waarin wordt 

omschreven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en hoe met persoonsgegevens wordt 

omgegaan. Deze protocollen zijn afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

AVG en verwerkersovereenkomst 

In deze alinea wordt uitgelegd waarom het niet nodig is om een verwerkersovereenkomst af te sluiten 

tussen een onderneming en een inspectie-instelling of tussen een onderneming en SNA.  

 

Volgens de AVG moet een onderneming een verwerkersovereenkomst sluiten wanneer een partij 

wordt ingeschakeld aan wie de verwerking van gegevens wordt uitbesteed en de onderneming deze 

partij instructies geeft met betrekking tot de te verwerken data. 

 

Op basis van de norm en de reglementen voert een inspectie-instelling een inspectie uit om tot een 

onafhankelijk oordeel te komen. Hierbij past het niet dat de te inspecteren onderneming een instructie 

geeft aan de inspectie-instelling over hoe de inspectie dient te worden uitgevoerd. De verwerking van 

eventuele persoonsgegevens in het kader van de inspectie vindt dan ook niet plaats namens en onder 

verantwoordelijkheid van de te inspecteren onderneming. De inspectie-instelling verwerkt de 

persoonsgegevens voor haar eigen doelstelling, om vast te stellen of een onderneming voldoet aan 

de eisen van het SNA-keurmerk.  

 

Hetzelfde geldt voor SNA. SNA bepaalt zelf het doel van en de middelen voor de verwerking van 

eventuele persoonsgegevens van ondernemingen. Zowel de inspectie-instelling als SNA zijn op basis 

van de AVG daarom verwerkersverantwoordelijke. Met een verwerkersverantwoordelijke hoeft geen 

verwerkersovereenkomst te worden gesloten.  

 

Indien u meer informatie wenst over hoe de inspectie-instelling omgaat met persoonsgegevens, kunt 

u het beste rechtstreeks contact opnemen met de inspectie-instelling die bij uw onderneming de 

inspecties voor het SNA-keurmerk uitvoert. 
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https://www.normeringarbeid.nl/privacy

