
  
  

    

  
 

 

Privacy Policy vog-service.nl 
 
Deze Privacy Policy geeft informatie over hoe Eerstelijns ServicePunt BV, handelend onder 
de naam VOG-Service ten behoeve van de uitvoer van deze dienst, omgaat met uw 
persoonlijke gegevens, ook wel ‘persoonsgegevens’, in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
VOG-Service is een dienst van Eerstelijns ServicePunt BV (Torenallee 20, 5617 BC te 
Eindhoven)  
 
Waarom verwerkt Eerstelijns ServicePunt BV persoonsgegevens?  

Eerstelijns ServicePunt BV voert screenings uit op verzoek van opdrachtgevers. Onze 
opdrachtgever is uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, 
arbeidsbemiddelaar of organisatie waar u lidmaatschap van wil verkrijgen. Deze heeft een 
gerechtvaardigd belang uw integriteit te laten beoordelen en bepaalt dan ook of en in 
hoeverre het relevant en noodzakelijk is dat u op bepaalde onderdelen wordt gescreend 
door Eerstelijns ServicePunt BV, rekening houdende met uw belang op bescherming van uw 
privacy.  
 
Moet ik mij laten screenen?  

U bent niet verplicht aan de screening mee te werken. Als u bezwaar heeft tegen 
(onderdelen van) de screening, kunt u het beste contact opnemen met uw (toekomstige) 
werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of organisatie waar u 
lidmaatschap van wil verkrijgen. U kunt ook contact opnemen met Eerstelijns ServicePunt 
BV.  
 
Voor welke doeleinden verwerkt Eerstelijns ServicePunt BV persoonsgegevens?  

Eerstelijns ServicePunt BV verwerkt persoonsgegevens met het doel een screening uit te 
voeren. De uitkomsten van de screening dienen voor onze opdrachtgevers als instrument 
voor beeldvorming over uw integriteit. Eerstelijns ServicePunt BV moedigt opdrachtgevers 
aan de uitkomsten van de screening met u te bespreken.  
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Eerstelijns ServicePunt BV?  

Eerstelijns ServicePunt BV verwerkt bij de screening de volgende persoonsgegevens, al naar 
gelang hoe de opdrachtgever de screening samenstelt met een gerechtvaardigd belang:  
 
VOG aanvraag: 
 

• Naam (voornaam/achternaam) 
• Emailadres 
• Functie 
• Profiel 

 
 



 

 
 
 
Vergewissing arbeidsverleden: 
 
CV-gegevens 

• NAW 
• Geslacht 
• Functie 
• werk- en opleidingsgeschiedenis 
• e-mail adres 
• telefoonnummer 

 
en  
Identiteitsgegevens:  

• Verificatie en kopie identiteitsdocument 
• BSN-nummer,  
• paspoortnummer/IDkaartnummer,  
• geldigheidsduur identiteitsdocument, nationaliteit,  
• paspoortnationaliteit,  
• geboortedatum en –plaats;  

 
VAR-gegevens 

• verificatie en kopie VAR-verklaring;  
• Gegevens van Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’) 
• verificatie en kopie VOG-verklaring;  
• Gegevens omtrent werk- en opleidingsgeschiedenis 
• verificatie werk- en opleidingsgeschiedenis,  

 
Gegevens met betrekking tot het arbeidsverleden: 

• Gegevens verkregen via ex-werkgever 
• Informatie met betrekking tot eventueel faillissement van betrokkene en/of eigen 

bedrijf 
• Gegevens omtrent enige nevenfuncties van betrokkene 
• Gegevens omtrent de correctheid van de opgegeven opleidingsgeschiedenis en 

werkervaring 
• Gegevens omtrent voorkomen in online bronnen: waaronder inbegrepen profielen 

van betrokkene op sociale media, berichten van of over betrokkene op nieuwsmedia 
en activiteit van betrokkene op blogs en forums; en  

• Gegevens omtrent aanvullende documenten die op verzoek van opdrachtgever 
worden verzameld, geverifieerd of gecontroleerd, bijvoorbeeld een loonstrook of 
geheimhoudingsverklaring.  

 
De samenstelling van uw screening is beleidsmatig vastgesteld door de opdrachtgever, 
waarbij rekening is gehouden met de eisen die gesteld worden binnen de Wbp, waaronder 
met name de proportionaliteits- en subsidiariteitseis.  



 

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?  

De medewerkers van Eerstelijns ServicePunt BV, daarvoor formuleert Eerstelijns ServicePunt 
BV duidelijke werkinstructies voor haar medewerkers, die toegang tot de persoonsgegevens 
hebben te beperken tot medewerkers die daadwerkelijk toegang moeten hebben tot de 
persoonsgegevens in het kader van de screening.  
 
Voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van de screening of verifiëren deelt Eerstelijns 
ServicePunt BV de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens met Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO), Dienst Justis, Nuffic, ID Checker, Lexis Nexis en Focum.  
 
Met deze partijen heeft Eerstelijns ServicePunt BV in dat geval een zogeheten 
verwerkingsovereenkomst gesloten. Na afronding van de screening brengt Eerstelijns 
ServicePunt BV u en onze opdrachtgever tegelijkertijd op de hoogte van het 
screeningsrapport. 
 
Zijn mijn gegevens veilig?  

Eerstelijns ServicePunt BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van 
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn hieronder beschreven:  

o HR beveiliging (o.a. contractuele verplichting voor personeel om informatie 
vertrouwelijk te behandelen en implementatie automatisch off boarding 
proces bij uitdiensttreding personeel of wijziging functie personeel);  

o Intern incidentenregister waaronder ook datalekken worden opgenomen;  
o Informatiebeveiligingsstandaarden (ISO 27001, NEN 7510 en rekening 

houdend met de Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens van het CBP);  
o Het gebruiken van SSL encryptie  

 
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?  

De aangeleverde gegevens worden uiterlijk na 2 maanden verwijderd. Tenzij de 
Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is. 
Wilt u uw gegevens eerder laten verwijderen? Neem dan gerust contact met ons op.  
 
Kan ik mijn gegevens na het indienen bij Eerstelijns ServicePunt BV nog inzien 
of corrigeren?  

Voor inzage in de door Eerstelijns ServicePunt BV verwerkte persoonsgegevens kunt u een 
verzoek tot inzage in te dienen. Eerstelijns ServicePunt BV kan persoonsgegevens alleen 
corrigeren indien deze feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking 
onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden 
verwerkt. Neem hiervoor contact op met het Eerstelijns ServicePunt BV. 
 


