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Privacyverklaring ten behoeve van de medewerkers van DELA 
 
DELA hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen van wie zij gegevens 
verwerkt. Onder DELA wordt verstaan Coöperatie DELA, gevestigd op de Oude Stadsgracht 1 te 5611 
DD Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
17012026, waaronder begrepen alle activiteiten uitgevoerd binnen de DELA groep, waaronder DELA 
Holding N.V., DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V., DELA Uitvaarverzorging N.V. en alle 
daaraan gelieerde maatschappijen. 
 
DELA behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Verder houdt DELA zich aan de 
gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent concreet dat 
persoonsgegevens door DELA op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt.  
In deze Privacyverklaring informeren wij jou hoe wij dat doen. 
 
Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing? 
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die in dienst zijn of anderszins werkzaam 
zijn voor DELA. Daarnaast verwerkt DELA ook gegevens van oud-personeelsleden en van mogelijk 
toekomstige personeelsleden of personen die aangegeven hebben werkzaam te willen zijn voor DELA 
(sollicitanten). Ook op hen is deze Privacyverklaring van toepassing.   
 
 
Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens? 
 
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. 
Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een 
persoonsgegeven. Het kan gaan om jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan 
jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, personeelsnummer, 
locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc. 
 
Onder een verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met 
betrekking tot persoonsgegevens verstaan. 
 
Met welk doel verwerken wij jouw gegevens? 
 
DELA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van 
opdracht uit te voeren, de personeels- en salarisadministratie uit te voeren, de pensioenaanspraken te 
kunnen regelen en ten behoeve van werving en selectie van personeel. Verder voor diverse doelen 
die hiermee samenhangen, waaronder het uitvoeren van het personeelsbeleid, de verzuimregistraties 
en het beheren van verzuimdossiers, interne controle en bedrijfsbeveiliging, scholing en opleiding, de 
behandeling van geschillen, het doen uitoefenen van de accountantscontrole en alle overige 
(wettelijke) taken die volgen uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van 
opdracht. Verder verwerkt DELA jouw gegevens indien je je hebt aangemeld voor de Voorelkaar app. 
DELA zal per doel alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens verwerken.   
 
Waarom mogen wij jouw gegevens verwerken? 
Volgens de AVG kunnen wij jouw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een 
geldige rechtsgrond bestaat. DELA hanteert voor sollicitanten, medewerkers en andere personen die 
werkzaam zijn voor DELA de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: 
 
a. voor het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst (de arbeidsovereenkomst of 
overeenkomst van opdracht); 
b. om de wet na te leven, o.a. in het kader van boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en 
overige dwingende wet- of regelgeving; 
c. ondubbelzinnige toestemming; 
d. gerechtvaardigde belang. 
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Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens door DELA 
 
Gezondheidsgegevens 
In het kader van verzuim kan het zijn dat gegevens over jouw gezondheid worden verwerkt. Dit 
gebeurt alleen door bevoegde personen en instanties, waaronder (bedrijfs-)artsen en UWV. Zij 
hebben een geheimhoudingsplicht. DELA verwerkt zelf geen medische gegevens, tenzij je hiervoor 
uitdrukkelijke toestemming verleent aan DELA. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens en toegang tot de persoonsgegevens 
 
DELA zal gegevens van medewerkers alleen verstrekken aan personen die belast zijn met of leiding 
geven aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. Naast 
de medewerkers van de afdeling P&O, de afdeling facilitaire zaken, de afdeling IT en de betrokken 
leidinggevenden, kunnen dat ook externe personen of organisaties zijn, waaronder:   
de leverancier van het personeels-/salarisadministratiesysteem; 
de IT provider; 
de leasemaatschappij; 
de (collectieve) verzekeringsmaatschappij, waaronder de pensioenverzekeraar; 
de accountant; 
het assessmentbureau; 
de bedrijfsarts; 
de arbodienst/verzuimbegeleider; 
de belastingdienst; 
het UWV. 
 
 
Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 
 
DELA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  
DELA heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke en 
elektronische maatregelen getroffen. 
 
DELA heeft verder een privacy beleid vastgesteld. Daarmee wordt geborgd dat: 
a  de persoonlijke levenssfeer van personeel van wie persoonsgegevens worden verwerkt wordt 
beschermd tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens; 
b. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel 
waarvoor de gegevens zijn verkregen; 
c. de rechten van de medewerkers worden beschermd.  
 
Als uitwerking van het beleid heeft DELA alle verwerkingen, waaronder ook de verwerkingen met 
betrekking tot het personeel, geregistreerd in een registratieformulier. In deze registratieformulieren is 
vastgelegd: 
• Met welk doel de gegevens worden verwerkt;  
• de omschrijving van de gegevens;  
• aan wie de gegevens worden verstrekt en wie er toegang tot de gegevens hebben; 
• hoe de gegevens zijn beveiligd; 
• op welke grondslag de gegevens worden verwerkt; 
• hoe lang de gegevens worden bewaard. 
Er zijn registraties voor de verwerking van gegevens voor pensioenen, de personeelsadministratie, de 
salarisadministratie, sollicitanten en het verzuimportaal. 
 
De aard van sommige persoonsgegevens brengt mee dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan 
vormen op iemands persoonlijke levenssfeer. Een voorbeeld hiervan zijn de hierboven genoemde 
gegevens over de gezondheid, maar bijvoorbeeld ook gegevens over het lidmaatschap van een 
vakvereniging. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens geldt een strenger regime 
dan voor gewone persoonsgegevens. In het kader van de verzuimregistratie maakt DELA gebruik van 
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het verzuimportaal. Dit portaal voldoet aan alle eisen die aan het verzuimbeleid en de registratie ervan 
worden gesteld. 
 
Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens? 
 
Op verzoek kun je inzage krijgen in het eigen personeelsdossier. Je kunt DELA verzoeken om de 
gegevens van jouw dossier in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen 
indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig 
of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
Uiteraard geldt dat dit niet van toepassing is als DELA een verplichting heeft om de gegevens te 
verwerken. Verder heb je het recht om bezwaar te maken en jouw gegevens te laten overdragen.  
DELA bewaart de persoonsgegevens uiterlijk twee jaar nadat het dienstverband of de 
werkzaamheden van een personeelslid zijn beëindigd. Langer bewaren van de gegevens doet DELA 
alleen als het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke bewaarplicht 
te voldoen.  
 
DELA heeft diverse maatregelen genomen ter bescherming van de privacy op de werkplek. Deze zijn 
na te lezen op Intranet in de Gedragswijzer “zo werkt dat bij coöperatie DELA” 
De privacyregels voor het gebruik door personeel van (mobiele) telefoon, internet, e-mail en andere 
huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen zoals deze ter beschikking 
worden gesteld of worden betaald door DELA zijn opgenomen in de Gedragswijzer “zo werkt dat bij 
coöperatie DELA”. 
 
 
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 
 
DELA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de 
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving 
vereist. Dela heeft een bewaartermijnen beleid waarin de bewaartermijnen zo specifiek mogelijk 
worden aangegeven. Voor (oud-)medewerkers gelden bewaartermijnen van respectievelijk 4 weken 
(sollicitanten), 2 jaar (personeelsdossiers), 5 jaar (fiscale gegevens) en 7 jaar (administratie).   
 
 
 
Waar kan ik terecht met vragen over mijn persoonsgegevens? 
 
Voor inzage in jouw persoonsgegevens en alle overige vragen met betrekking tot jouw gegevens kun 
je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van DELA. Deze kan worden bereikt via e-mail: 
functionarisgegevensbescherming@dela.org. 
 
Ook bij de ondernemingsraad kun je terecht met vragen over jouw privacy. De ondernemingsraad 
heeft instemmingsrecht op elk besluit van DELA tot vaststelling, wijziging of intrekking van een 
regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de 
medewerkers (WOR artikel 27 lid 1 sub k). 
 
Tot slot heeft iedereen van wie gegevens worden verwerkt het recht om hierover een klacht in te 
dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de Autoriteit persoonsgegevens 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
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