
 
Aanvullende privacyverklaring voor verwerking 
persoonsgegevens in talentendatabase ‘SEARCH’ 

 
Introductie 

Het Hoofdbestuur van de VVD stelt voor iedere VVD-regio een licentie ter beschikking van 
de Talentendatabase Search (hierna te noemen: “Search” of “de database”). Via Search 
worden gegevens opgeslagen en geraadpleegd die verzameld worden door regionaal 
talentmanagement. Doordat persoonsgegevens worden verwerkt is deze privacyverklaring 
opgesteld. Middels deze privacyverklaring worden de kaders gesteld waarbinnen de 
persoonsgegevens worden verwerkt. Tevens wordt een opsomming gemaakt van de 
persoonsgegevens die verwerkt worden en worden de doeleinden van de verwerking 
uiteengezet. Verder wordt aangegeven wie toegang tot de gegevens heeft, wat de 
bewaartermijnen zijn en welke rechten betrokkenen hebben en kunnen inroepen.  
 

 
Verantwoordelijkheid 

Juridische entiteit 
Zowel de lokale netwerken alsook de regio’s maken deel uit van de landelijke vereniging 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (de “VVD”). De landelijke VVD is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 
Verantwoordelijkheid regiobestuur 
Het bestuur van de regio zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
naleven, en zal er op toezien dat de betrokken leden de wet- en regelgeving en deze 
privacyverklaring strikt naleven. Betrokkenen kunnen eventuele klachten over de wijze 
waarop met de persoonsgegevens wordt omgegaan indienen bij de secretaris van de regio 
of bij de Functionaris Gegevensbescherming op het Algemeen Secretariaat door te mailen 
naar vereniging@vvd.nl. 
 

 
Vertrouwelijkheid 

Het bestuur van het regionaal netwerk zal maatregelen treffen ter waarborging van de 
vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid, doelmatigheid en dataveiligheid van de persoonsgegevens 
van de talenten.  
 

 
Doel van verwerking 

De verzamelde persoonsgegevens zullen louter worden gebruikt voor het verzamelen en 
raadplegen ten behoeve van regionaal talentmanagement. De gegevens kunnen gebruikt 
worden voor scouting ten behoeve van de Provinciale Staten, de Waterschappen, en het in 
beeld brengen van regionale kandidaten voor de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het 
Europees Parlement. Het regiobestuur kan aanvullende doelen stellen in het kader van 
regionaal talentmanagement, zoals functies in de gemeentelijke politiek of het 
maatschappelijk middenveld, waarvoor de database kan worden gebruikt in samenspraak 
met het betreffende talent. Wanneer het regiobestuur hiertoe besluit stelt zij de 
talentmanager van het Algemeen Secretariaat daarvan op de hoogte door te mailen naar 

mailto:vereniging@vvd.nl


 
scoutingscommissie@vvd.nl.  
 

 
Persoonsgegevens 

In de database kunnen de onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt. Oordelen 
over talenten zijn geen persoonsgegevens, en kunnen ook in de database worden verwerkt.  

 
Persoonsgegevens 

• Naam 

• Adres 

• Woonplaats 

• Telefoonnummer(s) 

• Mailadres 

• Geboortedatum en plaats 
 

Werkervaring 

• Omschrijving van de functie  

• Naam van werkgevers en/of opdrachtgevers 

• Periode van werkzaamheden 

• Aard van de werkzaamheden 
 

Opleiding 

• Studie 

• Opleidingsinstelling 

• Periode 

• Diploma’s 

• Cursussen 

• Certificaten 
 

Overig 

• Hobby’s 

• Kerncompetenties 

• Portretfoto 

• Referenties 

• Politieke voorkeur 

• KVK-gegevens 

• Kredietwaardigheid (BKR)  

• Resultaten assessment 

• VOG 
 

 
Toestemming 

Aan betrokkenen zal de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd voor de verwerking 
van hun persoonsgegevens in de database.  
 

 
 

Verwerking & opslag 

De persoonsgegevens zullen geautomatiseerd worden verwerkt en opgeslagen in de 
database.  
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Toegang tot de persoonsgegevens  

In het kader van talentmanagement zijn verschillende personen betrokken bij het proces. 
Deze personen zullen toegang, dan wel inzicht krijgen in de verwerkte persoonsgegevens.  
Elke regio heeft één licentiehouder die volledige toegang heeft tot het systeem. Dat is ofwel 
de Regionale functionaris Talentmanagement en Opleidingen (hierna: RTO’er) ofwel de 
secretaris van de Regionale Scoutingscommissie (hierna: RSC).  
De licentiehouder kan de persoonsgegevens delen met de leden van de RSC, die door het 
regiobestuur zijn benoemd, en eveneens delen met de RTO’er. Dit kan door de gegevens 
hard copy te verspreiden en later in te nemen / te vernietigen. Ook kunnen de 
persoonsgegevens worden gedeeld via e-mail. In dat geval wordt de leden gevraagd deze 
persoonsgegevens na gebruik te verwijderen. Bovendien worden de gedeelde documenten 
versleuteld.  
 
De VVD legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. De database is in het beheer van een externe partij (te weten: Search Software), 
de zogeheten ‘verwerker’. De VVD en Search Software hebben een 
verwerkersovereenkomst afgesloten en hiermee waarborgt de VVD de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichte verwerkingen.  
 
 
Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens 

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen ook het recht om hun 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van de persoonsgegevens. Het gevolg zal zijn dat de persoonsgegevens worden 
verwijderd en de betreffende persoon minder snel vindbaar en beschikbaar is voor een 
beoogde functie binnen de VVD. Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering van hun persoonsgegevens per e-mail versturen naar de RTO’er.  
 
 

Openbaarmaking 

Persoonsgegevens zullen op geen enkel moment openbaar worden gemaakt, met 
uitzondering van de formele publicatieplichten die voortvloeien uit het Huishoudelijk 
Reglement van de landelijke VVD of andere wetgeving.  
 

 
Bewaartermijnen 

De persoonsgegevens worden voor de duur van drie jaar in de database bewaard. Na deze 
periode wordt aan de betrokkenen opnieuw om toestemming gevraagd om de 
persoonsgegevens in de database te bewaren en te gebruiken voor mogelijke functies 
binnen de VVD. De gegevens worden dan wederom voor een periode van drie jaar bewaard.  

 
 

Melding 

De VVD neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of 



 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat de 
persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan 
zo snel mogelijk contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via 
vereniging@vvd.nl. 
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