Factsheet
Privacyverklaring
Bureau Algemene Bestuursdienst

Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) is de
centrale management-development-organisatie
voor de Rijksoverheid. Bureau ABD verzamelt
persoonsgegevens voor het uitvoeren van het
werk. Wij informeren u graag over de veiligheid en
privacy van uw persoonlijke gegevens. De
informatie over u die wij verwerken, wordt met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Wij volgen de Wet bescherming
persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de
Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De wet stelt eisen aan het
gebruik van informatie die tot personen
herleidbaar is. Met deze privacyverklaring maken
wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie
verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen,
welke rechten u heeft en onder welke
voorwaarden wij de informatie aan u of anderen
verstrekken.
Als u nog geen lid bent van de ABD en u
solliciteert naar een functie waarbij Bureau ABD
betrokken is, zendt u ons een brief en een CV. We
gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw
sollicitatie af te handelen. Gegevens afkomstig van
u als sollicitant worden binnen vier weken na een
afwijzing vernietigd, tenzij anders met u is
overeengekomen. Indien u daarvoor toestemming
geeft worden sollicitatiegegevens gedurende een
periode van maximaal vijf jaar bewaard. Dit geldt

ook voor open sollicitaties. Daarna worden deze
gegevens vernietigd, tenzij u opnieuw
toestemming verleent om de gegevens voor een
nieuwe periode van maximaal vijf jaar te bewaren
en in de gelegenheid bent gesteld om de gegevens
te actualiseren. Deze gegevens zullen wij dan
gebruiken om u als potentiële kandidaat in beeld
te brengen bij toekomstige vacatures (search).
Bureau ABD maakt gebruik van publiek
toegankelijke persoonsgegevens van sociale
platforms op internet. Indien wij op basis hiervan
u willen betrekken bij de vervulling van een
vacature, wordt u eerst gevraagd of u ermee
instemt dat wij deze gegevens hiervoor betrekken
en wordt u in de gelegenheid gesteld de gegevens
te actualiseren.
Bent u eenmaal benoemd en behoort u tot een
van de ABD-doelgroepen in de rijksdienst of bij
een van onze partners in de publieke sector, dan
vragen wij u om aanvullende persoonsgegevens,
zoals een curriculum vitae en een foto met als
doelstelling:
•
onze dienstverlening op gebied van
loopbaanontwikkeling, de werving en selectie
van vacatures en opvolgingsplanning van
(top)management uit te voeren;
•
u als talent of als manager te adviseren over
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;

•
•
•

u als relatie uit te nodigen voor op onze
doelgroep gerichte bijeenkomsten;
werkgevers- en HRM-taken ten aanzien van
bewindspersonen en de topmanagementgroep
uit te voeren;
en/of u te informeren over andere producten
en diensten van Bureau ABD.

Daarnaast leggen wij gegevens vast over uw
loopbaanwensen, uw professionele ontwikkeling
en uw functioneren met als doelstelling:
•
het adviseren en begeleiden van individuele
managers op gebied van opleiding en in hun
(loopbaan)ontwikkeling;
•
het ondersteunen van de werving en selectie
van ABD-vacatures;
•
het bijdragen aan de beschikbaarheid van
managers voor toekomstige vacatures en aan
talentontwikkeling;
•
het zorgen voor loopbaanbegeleiding en
fungeren als gedelegeerd werkgever voor het
topmanagement van de Rijksdienst;
•
en/of het ontwikkelen van producten en
diensten ter bevordering van de ontwikkeling
van managers.
Gegevens die betrekking hebben op u als lid van
een van de ABD-doelgroepen worden bewaard
zolang u in functie bent en vervolgens gedurende
een periode van maximaal vijf jaar, tenzij anders
met u is overeengekomen. Daarna worden deze
gegevens vernietigd, tenzij u opnieuw
toestemming verleent om de gegevens voor een
nieuwe periode van maximaal vijf jaar te bewaren.

Opgave van uw persoonsgegevens
Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom
stellen wij het op prijs als u ons informeert als er
een wijziging is in uw situatie. Als u wilt weten of
alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan
kunt u ons om een opgave vragen van de
persoonsgegevens die van u worden of zijn
verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken een
overzicht verstrekken. Als er onjuistheden zijn in
de geregistreerde gegevens, kunt u per email of
brief verzoeken om aanpassing of verwijdering
van de gegevens.

Beveiliging
De bescherming van de privacy is belangrijk voor
u en voor ons. Daarom is ons informatiesysteem
met bijbehorende programma's adequaat
beveiligd. We hebben een beheersprocedure om
de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te

houden en om onbevoegden binnen en buiten
onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw
persoonsgegevens.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Bureau ABD verstrekt zonder uw instemming geen
persoonsgegevens aan derden (personen die niet
zijn geautoriseerd voor het ABDinformatiesysteem), tenzij dit op grond van de wet
toegestaan en noodzakelijk is. Wanneer u zelf om
inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas
aan u verstrekt (telefonisch, via internet, e-mail of
brief) als er voldoende zekerheid is dat u bent wie
u zegt dat u bent. Inzage kan worden geweigerd
als dat nodig is voor de bescherming van rechten
en vrijheden van anderen.

Gebruik persoonsgegevens stopzetten
Als u het gebruik van uw gegevens voor één van
de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als u
persoonsgegevens wilt laten verwijderen of
wijzigen, dan kunt u schriftelijk (email) een
verzoek indienen.
Adresseer uw brief aan:
Bureau ABD
PostbusABD@minbzk.nl
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over
de manier waarop Bureau ABD verder omgaat met
uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via
email of per brief.

Wijzigingen en datum
De privacyverklaring kan op enig moment worden
gewijzigd. U kunt steeds de actuele
privacyverklaring vinden op onze website.
De privacyverklaring is het laatst gewijzigd op
4 januari 2018.
Dit is een uitgave van:
Bureau ABD
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
Januari 2018

