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Welke gegevens deelt de HvA en waarom? 

Als medewerker heb je het recht om te weten wat er met je persoonsgegevens gebeurt en waarom. 
In dit overzicht zie je: 

• welke (hoofd)systemen de HvA gebruikt om jouw persoonsgegevens in te verwerken; 
• de persoonsgegevens die gedeeld worden; 
• en de reden waarom de HvA deze gegevens deelt (doel). 

 

Systeem/Partij Doel Categorieën persoonsgegevens 
SAP Registreren van instroom, doorstroom, 

uitstroom, declaraties en voorschotten, 
personeelsvoorzieningen, salaris- 
gerelateerde processen, 
salarisverwerking en verlof voor 
medewerkers 

Naam   
Adresgegevens 
Contactgegevens 
Partner/Familie contactgegevens 
Geboortegegevens 
Geslacht 
Demografische gegevens 
BSN-nummer 
Specifieke identificatie van persoon 
Financiële Administratiegegevens/Betalings-
gegevens 
Salarisgegevens 
Organisatorische gegevens (medewerkers) 
Medewerker voortgang en volggegevens 
'Digitale voetprint' 
Carrière-gegevens zittende en voormalige 
studenten (alumni) en medewerkers 
Duurzame Inzetbaarheid 
Gegevens betreffende het lidmaatschap van 
een vakvereniging/vakbond 
Overig 

ABP APG De verwerking is noodzakelijk  voor de 
uitvoering van een overeenkomst. 
Onderdeel van de cao afspraak is 
pensioenopbouw bij het ABP. 

Naam 
Adresgegevens 
Geboortegegevens 
Salarisgegevens 
BSN nummer 

ARBO Gegevens worden gebruikt om het 
verzuim van de medewerker te volgen. 
De bedrijfsarts heeft hiertoe inzage. 
Tevens zijn deze gegevens nodig voor de 
opbouw van het verzuimdossier, 
waarmee wij voldoen aan de wettelijke 
eisen. 

Naam 
BSN-nummer 
Adresgegevens 
Contactgegevens 
Partner/Familie contactgegevens 
Geslacht 
Dienstverband 
Ziekte (dit is een bijzonder 
persoonsgegeven) 
Organisatorische gegevens 
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Belastingdienst Het verwerken van genoemde 
persoonsgegevens is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Naam 
Adresgegevens 
Geboortegegevens 
BSN nummer 
Demografische gegevens (land) 
Salarisgegevens 
Gegevens betreffende de gezondheid 
(bijvoorbeeld codering ivm handicap) 

Topdesk AC Afhandelen van vragen en aanvragen 
binnen de organisatie (bijvoorbeeld over 
examens en stages voor 
studenten,  werkroosters en declaraties 
voor medewerkers). 

Naam 
Contactgegevens 
Geslacht 
Specifieke identificatie van persoon 
Organisatorische gegevens 

HIPPO Publiceren contactgegevens medewerker 
op internet (HvA.nl) en/of intranet 
(MijnHvA.nl) na goedkeuring 
medewerker. 

Naam 
Organisatorische gegevens 
Contactgegevens 

Pure Pure gebruiken we als informatiesysteem 
waarin gegevens over onderzoek worden 
opgeslagen en beheerd. De 
persoonsgegevens vanuit SAP worden 
onder andere gebruikt voor: -de persoon 
eenvoudig te identificeren in Pure, 
faciliteren van registratie van output; 
- de persoon toegang te geven tot het 
systeem; 
- de output, activiteiten, prijzen en 
mediabijdragen van de persoon te 
koppelen aan organisatie-eenheden (incl 
zwaartepunten en speerpunten) binnen 
UvA en HvA 

naam  
contactgegevens 
geboortedatum 
geslacht 
specifieke identificatie van persoon 
organisatorische gegevens (medewerkers) 

KMS Gegevens worden gebruikt om 
medewerkers een medewerkerskaart te 
kunnen geven. Deze kaart wordt gebruik 
voor voorzieningen zoals toegang tot 
gebouwen, gratis warme drank en gratis 
printen. 

Naam 
Adresgegevens 
Geslacht 
Geboortegegevens 
Contactgegevens 
Specifieke identificatie van persoon 
Dienstverbandgegevens 
Organisatorische gegevens (medewerkers) 

HvAdata Publiceren gegevens medewerkers in 
HvAdata rapporten voor leidinggevende 
en P&O adviseurs 

Naam   
Geboortegegevens 
Geslacht 
Salarisgegevens 
Dienstverbandgegevens 
Organisatorische gegevens (medewerkers) 
Medewerker voortgang en volggegevens 

IDM IDM, de Identity manager van de HvA, 
regelt de toegang en toegangsrestricties 
voor applicaties en systemen op een 
globaal niveau. IDM levert hiervoor HvA-
ID’s  ten behoeve van authenticatie en 
globale autorisatie voor medewerker, 
studenten en externen.  

Naam 
Adresgegevens 
Contactgegevens 
Partner/Familie contactgegevens 
Geboortegegevens 
Geslacht 
Specifieke identificatie van persoon 
Organisatorische gegevens (medewerkers) 

 


