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Overzicht 
 
Het huidige privacylandschap is dynamisch en in beweging. UKG heeft de uitgangspunten uit de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') van de Europese Unie overgenomen als 
fundament voor zijn privacyprogramma. Deze uitgangspunten bieden een consistente basis voor privacy 
bij de ontwikkeling en het gebruik van de producten en services van UKG, en helpen ons om ons aan te 
passen aan nieuwe ontwikkelingen in het privacylandschap. 

Naar aanleiding van Schrems II en de Aanbevelingen 2020/1 en 2020/2 maakt UKG gebruik van Module 2 
van de Europese Standaardcontractbepalingen (SCC's) die op 4 juni 2021 zijn aangenomen, als het 
mechanisme dat ten grondslag ligt aan grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens tussen de 
EU en rechtsgebieden die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) en die evenmin door 
de EU passend worden geacht in de zin van artikel 5 van de AVG.  UKG heeft deze SCC's opgenomen in 
haar Addendum inzake gegevensbescherming (DPA).   

Wanneer wij persoonsgegevens van onze klanten verwerken, is UKG een 'gegevensverwerker'. UKG kan 
gebruikmaken van de services van andere verwerkers ('subverwerkers') om de door onze klanten 
gevraagde verwerking van persoonsgegevens uit te voeren, zoals nader beschreven in onze 
klantovereenkomsten. UKG beschikt over overeenkomsten met haar subverwerkers, inclusief 
schriftelijke garanties die zijn ontworpen om consistente en passende verwerking en beveiliging van 
persoonsgegevens te waarborgen. Klanten kunnen aanvullende informatie over onze samenwerking met 
subverwerkers vinden in de klantovereenkomsten en DPA's die zij met ons hebben gesloten. Zie de 
desbetreffende links in dit document voor informatie over de verwerking en beveiliging van 
persoonsgegevens in de context van specifieke producten van UKG.   

UKG vindt dat klanten controle moeten hebben over de informatie die zij over hun medewerkers 
verzamelen, genereren, communiceren en opslaan. UKG geeft nooit iemand toegang tot de informatie 
van een klant, tenzij de klant ons daartoe opdracht geeft of hiervoor toestemming geeft of wij wettelijk 
verplicht zijn dit te doen. UKG geeft geen directe toegang via een 'achterdeur' tot haar activiteiten 
(inclusief onze gegevensopslag) aan welke overheid dan ook. UKG deelt zijn encryptiesleutels niet en 
stelt geen enkele overheid in staat om deze sleutels te decoderen.  

Als gegevensverwerker versleutelt UKG de persoonsgegevens zowel bij verzending als bij opslag. UKG 
versleutelt zijn eigen encryptiesleutels en beperkt de toegang tot deze sleutels. UKG biedt klanten geen 
optie om eigen encryptiesleutels te gebruiken ('Bring Your Own Keys').  UKG onderhoudt de privacy- en 
beveiligingsprogramma's conform de afgesloten klantovereenkomsten. Hieronder vallen ook ons 
Addendum inzake gegevensbescherming (DPA) en ons Addendum inzake beveiliging, waarin onze 
programma's en werkwijzen op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging worden beschreven. 
Afhankelijk van het gekochte product en de applicaties die door de klant worden gebruikt, beschikt UKG 
over certificeringen op basis van ISO 27001, ISO 27017 en ISO 27018 en rapporten volgens SOC 1 en SOC 
2. Raadpleeg de desbetreffende links in dit document voor productspecifieke informatie over 
beveiligingscertificeringen.   
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Resultaatverklaring 
 
Op basis van de informatie in deze Verklaring heeft UKG vastgesteld dat UKG persoonsgegevens vanuit 
de EER kan doorgeven naar landen buiten de EER ('derde landen'). Op de doorgifte door UKG van EER-
persoonsgegevens naar derde landen zijn de Europese SCC's van toepassing. Deze 
standaardcontractbepalingen leggen verplichtingen op om te zorgen dat de naar derde landen 
doorgegeven EER-persoonsgegevens een niveau van bescherming krijgen dat feitelijk gelijkwaardig is aan 
het niveau dat wordt gegarandeerd door de gegevensbeschermingswetten van de EER en/of het 
Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft UKG geen redenen om aan te nemen dat er in de derde landen 
waarnaartoe UKG persoonsgegevens doorgeeft, wetten bestaan die in de praktijk zullen worden 
geïnterpreteerd en/of toegepast met betrekking tot de doorgifte van EER-persoonsgegevens door UKG 
aan deze derde landen. 
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Informatie per product 
 

 

UKG Dimensions 
 

UKG Dimensions 

Waar is de importeur 
gevestigd? VERENIGDE STATEN INDIA AUSTRALIË 

Geeft de importeur 
gegevens door aan 
andere organisaties? 

Ja Nee Nee 

Zo ja, wat voor soort 
organisatie is dit en 
waar is deze 
gevestigd? 

Subverwerkers voor 
UKG Dimensions N.v.t. N.v.t. 

Waarom vindt deze 
doorgifte plaats?        

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor de 
onboarding van klanten 
en voor 
klantenondersteuning. 

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor 
klantenondersteuning. 

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor 
klantenondersteuning. 

Wat doet de importeur 
(of een eventuele 
andere partij aan wie 
de importeur gegevens 
doorgeeft) met de 
persoonsgegevens?  

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (opslaan, 
raadplegen, bewerken 
en bewaren) om de 
onboarding van klanten 
uit te voeren en om 
klantenondersteuning 
te bieden.  

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (raadplegen, 
bewerken en bewaren) 
om 
klantenondersteuning 
te bieden.   

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (raadplegen, 
bewerken en bewaren) 
om 
klantenondersteuning 
te bieden.    

Welke 
beveiligingscertificerin
gen heeft UKG? 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

https://www.ukg.com/ukg-dimensions/agreement/subprocessors
https://www.ukg.com/ukg-dimensions/agreement/subprocessors
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Wat is het onderwerp 
van de gegevens? Werknemers Werknemers Werknemers 

Welke typen gegevens 
geeft u door? 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 
informatie, zoals 
bepaald door de klant.  

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 
informatie, zoals 
bepaald door de klant. 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 
informatie, zoals 
bepaald door de klant. 

Hoe worden de 
gegevens verzonden? 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS.  

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS.  

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS.  

Hoe lang heeft de 
importeur (of een 
andere ontvanger) 
toegang tot de 
gegevens? 

Toegang tot 
persoonsgegevens is 
gebaseerd op rollen 
van gebruikers, waarbij 
machtigingen worden 
toegewezen op basis 
van het 
noodzakelijkheidsprinci
pe ('need to know'). De 
bewaring van de 
persoonsgegevens 
wordt bepaald door de 
klant. Toegang tot 
gegevens van de klant 
is uitsluitend nodig 
totdat de 
implementatie voor de 
klant is voltooid of het 
ondersteuningsverzoek 
van de klant is 
afgehandeld.  

Toegang tot 
persoonsgegevens is 
gebaseerd op rollen 
van gebruikers, waarbij 
machtigingen worden 
toegewezen op basis 
van het 
noodzakelijkheidsprinci
pe ('need to know'). De 
toegang tot de 
gegevens is op basis 
van 'alleen-lezen'. 
Persoonsgegevens zijn 
toegankelijk vanuit 
India, maar worden niet 
opgeslagen of bewaard 
in India. Toegang tot 
gegevens van de klant 
is uitsluitend nodig 
totdat het 
ondersteuningsverzoek 
van de klant is 
afgehandeld.  

Toegang tot 
persoonsgegevens is 
gebaseerd op rollen 
van gebruikers, waarbij 
machtigingen worden 
toegewezen op basis 
van het 
noodzakelijkheidsprinci
pe ('need to know'). De 
toegang tot de 
gegevens is op basis 
van 'alleen-lezen'. 
Persoonsgegevens zijn 
toegankelijk vanuit 
Australië, maar worden 
niet opgeslagen of 
bewaard in Australië. 
Toegang tot gegevens 
van de klant is 
uitsluitend nodig totdat 
het 
ondersteuningsverzoek 
van de klant is 
afgehandeld. 

Hoe vaak zullen deze 
doorgiften 
plaatsvinden?  

Grensoverschrijdende 
doorgiften ten behoeve 
van onboarding vinden 
plaats tijdens de 

Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 

Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 
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implementatiefase van 
de service. 
Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 
incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 

incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 

incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 

 
UKG Pro  
 

UKG Pro 

Waar is de importeur 
gevestigd? VERENIGDE STATEN SINGAPORE 

Geeft de importeur gegevens 
door aan andere organisaties? Nee Nee 

Waarom vindt deze doorgifte 
plaats? 

Grensoverschrijdende 
doorgifte is noodzakelijk voor 
de onboarding van klanten en 
voor klantenondersteuning. 

Grensoverschrijdende 
doorgifte is noodzakelijk voor 
klantenondersteuning. 

Wat doet de importeur (of een 
eventuele andere partij aan wie 
de importeur gegevens 
doorgeeft) met de 
persoonsgegevens? 

De ontvanger zal 
persoonsgegevens verwerken 
(opslaan, raadplegen, 
bewerken en bewaren) om de 
onboarding van klanten uit te 
voeren en om 
klantenondersteuning te 
bieden. 

De ontvanger zal 
persoonsgegevens verwerken 
(raadplegen, bewerken en 
bewaren) om 
klantenondersteuning te 
bieden. 

Welke 
beveiligingscertificeringen 
heeft UKG? 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 27001, 
ISO 27017 en ISO 27018 en 
rapporten volgens SOC 1 en 
SOC 2. 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 27001, 
ISO 27017 en ISO 27018 en 
rapporten volgens SOC 1 en 
SOC 2. 

Wat is het onderwerp van de 
gegevens? 

Persoonsgegevens kunnen 
betrekking hebben op 

Persoonsgegevens kunnen 
betrekking hebben op 
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medewerkers of voormalige 
medewerkers van de klant. 

medewerkers of voormalige 
medewerkers van de klant. 

Welke typen gegevens geeft u 
door? 

Gegevens worden uitsluitend 
doorgegeven ten behoeve van 
beveiligingsanalyse: 
logboekgegevens, 
inloggegevens, IP-adressen, 
personeelsnummers, 
bedrijfsnamen, 
rekeningnummers en namen 
en routeringsnummers van 
banken. 

Gegevens worden uitsluitend 
doorgegeven ten behoeve van 
beveiligingsanalyse: 
logboekgegevens, 
inloggegevens, IP-adressen, 
personeelsnummers, 
bedrijfsnamen, 
rekeningnummers en namen 
en routeringsnummers van 
banken. 

Hoe worden de gegevens 
verzonden? 

Gegevens kunnen op afstand 
worden geraadpleegd via VPN, 
SSL en 256-bits AES-
versleuteling. Gegevens 
kunnen bovendien versleuteld 
worden verzonden via SFTP, 
PGP, SSL of TLS. 

Gegevens kunnen op afstand 
worden geraadpleegd via VPN, 
SSL en 256-bits AES-
versleuteling. Gegevens 
kunnen bovendien versleuteld 
worden verzonden via SFTP, 
PGP, SSL of TLS. 

Hoe lang heeft de importeur 
(of een andere ontvanger) 
toegang tot de gegevens? 

UKG en zijn subverwerkers 
houden zich uitsluitend bezig 
met de verwerking van 
persoonsgegevens volgens de 
instructies van de klant en zoals 
beschreven in de 
overeenkomst met de klant, 
om te voldoen aan de 
toepasselijke wetgeving, of om 
andere gerechtvaardigde 
belangen te dienen. 

UKG en zijn subverwerkers 
houden zich uitsluitend bezig 
met de verwerking van 
persoonsgegevens volgens de 
instructies van de klant en zoals 
beschreven in de 
overeenkomst met de klant, 
om te voldoen aan de 
toepasselijke wetgeving, of om 
andere gerechtvaardigde 
belangen te dienen. 

Hoe vaak zullen deze 
doorgiften plaatsvinden? 

Doorgifte vindt plaats volgens 
de overeengekomen 
servicelevering zoals 
beschreven in de contractuele 
verbintenis tussen UKG en de 
klant, of op basis van 
instructies van de klant. 

Doorgifte vindt plaats volgens 
de overeengekomen 
servicelevering zoals 
beschreven in de contractuele 
verbintenis tussen UKG en de 
klant, of op basis van 
instructies van de klant. 
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UKG Ready 
 

UKG Ready 

Waar is de importeur 
gevestigd? VERENIGDE STATEN INDIA AUSTRALIË 

Geeft de importeur 
gegevens door aan 
andere organisaties? 

Nee Nee Nee 

Waarom vindt deze 
doorgifte plaats?        

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor de 
onboarding van klanten 
en voor 
klantenondersteuning. 

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor 
klantenondersteuning. 

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor 
klantenondersteuning. 

Wat doet de importeur 
(of een eventuele 
andere partij aan wie 
de importeur gegevens 
doorgeeft) met de 
persoonsgegevens?  

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (opslaan, 
raadplegen, bewerken 
en bewaren) om de 
onboarding van klanten 
uit te voeren en de 
klant te helpen bij het 
oplossen van 
problemen.  

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (raadplegen, 
bewerken en bewaren) 
om de klant te helpen 
bij het oplossen van 
problemen.   

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (raadplegen, 
bewerken en bewaren) 
om de klant te helpen 
bij het oplossen van 
problemen.   

Welke 
beveiligingscertificerin
gen heeft UKG? 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

Wat is het onderwerp 
van de gegevens? Werknemers  Werknemers Werknemers 

Welke typen gegevens 
geeft u door? 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 
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informatie, zoals 
bepaald door de klant. 

informatie, zoals 
bepaald door de klant. 

informatie, zoals 
bepaald door de klant. 

Hoe worden de 
gegevens verzonden? 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS. 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS. 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS. 

Hoe lang heeft de 
importeur (of een 
andere ontvanger) 
toegang tot de 
gegevens? 

Medewerkers van de 
afdelingen Support en 
Professional Services 
hebben bij behoefte 
toegang op 
beheerdersniveau tot 
het account van de 
klant. Deze accounts op 
beheerdersniveau 
hebben 'alleen-lezen' 
toegang. Toegang 
wordt uitsluitend op 
basis van behoefte 
verleend aan 
ondersteunend 
personeel. Dit geldt in 
de eerste plaats voor 
Europees 
ondersteuningspersone
el. Extra gebruikers 
kunnen worden 
toegevoegd vanuit de 
Amerikaanse 
ondersteuningsteams, 
maar uitsluitend voor 
zover zij toegang nodig 
hebben om 
aanvullende of reserve-
ondersteuning dan wel 
tweede- of 
derdelijnsondersteunin
g te verlenen (de 
afdelingen Solutions en 
Shared Services). 

Medewerkers van de 
afdelingen Support en 
Professional Services 
hebben toegang op 
beheerdersniveau tot 
het account van de 
klant. Deze accounts op 
beheerdersniveau 
hebben 'alleen-lezen' 
toegang. Toegang 
wordt uitsluitend op 
basis van behoefte 
verleend aan 
ondersteunend 
personeel. Dit geldt in 
de eerste plaats voor 
Europees 
ondersteuningspersone
el. Extra gebruikers 
kunnen worden 
toegevoegd vanuit de 
Amerikaanse, Indiase 
en Australische 
ondersteuningsteams, 
maar uitsluitend voor 
zover zij toegang nodig 
hebben om 
aanvullende of reserve-
ondersteuning dan wel 
tweede- of 
derdelijnsondersteunin
g te verlenen (de 
afdelingen Solutions en 
Shared Services). 

Medewerkers van de 
afdelingen Support en 
Professional Services 
hebben toegang op 
beheerdersniveau tot 
het account van de 
klant. Deze accounts op 
beheerdersniveau 
hebben 'alleen-lezen' 
toegang. Toegang 
wordt uitsluitend op 
basis van behoefte 
verleend aan 
ondersteunend 
personeel. Dit geldt in 
de eerste plaats voor 
Europees 
ondersteuningspersone
el. Extra gebruikers 
kunnen worden 
toegevoegd vanuit de 
Amerikaanse, Indiase 
en Australische 
ondersteuningsteams, 
maar uitsluitend voor 
zover zij toegang nodig 
hebben om 
aanvullende of reserve-
ondersteuning dan wel 
tweede- of 
derdelijnsondersteunin
g te verlenen (de 
afdelingen Solutions en 
Shared Services). 
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Hoe vaak zullen deze 
doorgiften 
plaatsvinden?  

Grensoverschrijdende 
doorgiften ten behoeve 
van onboarding vinden 
plaats tijdens de 
implementatiefase van 
de service. 
Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 
incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 

Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 
incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 

Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 
incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 

 

 

UKG Workforce Central 
 

UKG Workforce Central 

Waar is de importeur 
gevestigd? VERENIGDE STATEN INDIA AUSTRALIË 

Geeft de importeur 
gegevens door aan 
andere organisaties? 

Ja Nee Nee 

Wat voor soort 
organisatie is dit en 
waar is deze 
gevestigd? 

Subverwerkers voor 
UKG Workforce Central N.v.t. N.v.t. 

Waarom vindt deze 
doorgifte plaats?        

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor de 
onboarding van klanten 
en voor 
klantenondersteuning. 

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor 
klantenondersteuning. 

Grensoverschrijdende 
doorgifte is 
noodzakelijk voor 
klantenondersteuning. 

Wat doet de importeur 
(of een eventuele 
andere partij aan wie 

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (opslaan, 

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (raadplegen, 

De ontvanger zal 
persoonsgegevens 
verwerken (raadplegen, 

https://www.ukg.com/ukg-workforce-central-cloud/subprocessors
https://www.ukg.com/ukg-workforce-central-cloud/subprocessors
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de importeur gegevens 
doorgeeft) met de 
persoonsgegevens?  

raadplegen, bewerken 
en bewaren) om de 
onboarding van klanten 
uit te voeren en de 
klant te helpen bij het 
oplossen van 
problemen.  

bewerken en bewaren) 
om de klant te helpen 
bij het oplossen van 
problemen.   

bewerken en bewaren) 
om de klant te helpen 
bij het oplossen van 
problemen.   

Welke 
beveiligingscertificerin
gen heeft UKG? 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 
27001, ISO 27017 en 
ISO 27018 en rapporten 
volgens SOC 1 en SOC 
2. 

Wat is het onderwerp 
van de gegevens? Werknemers  Werknemers Werknemers 

Welke typen gegevens 
geeft u door? 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 
informatie, zoals 
bepaald door de klant.  

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 
informatie, zoals 
bepaald door de klant. 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human 
capital management 
(HCM) en andere 
informatie, zoals 
bepaald door de klant. 

Hoe worden de 
gegevens verzonden? 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS. 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS. 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm 
verzonden via SFTP of 
TLS. 

Hoe lang heeft de 
importeur (of een 
andere ontvanger) 
toegang tot de 
gegevens? 

Medewerkers van de 
afdelingen Support en 
Professional Services 
hebben toegang tot het 
systeem van de klant 
via twee 
supportaccounts: ADM 
en Ops. Het ADM-
account heeft volledige 
beheerdersrechten en 
het Ops-account heeft 
basisbeheerdersrechte
n (alleen lezen en 
schrijven). Beide 
accounts hebben, 

Medewerkers van de 
afdelingen Support en 
Professional Services 
hebben toegang tot het 
systeem van de klant 
via twee 
supportaccounts: ADM 
en Ops. Het ADM-
account heeft volledige 
beheerdersrechten en 
het Ops-account heeft 
basisbeheerdersrechte
n (alleen lezen en 
schrijven). Beide 
accounts hebben, 

Medewerkers van de 
afdelingen Support en 
Professional Services 
hebben toegang tot het 
systeem van de klant 
via twee 
supportaccounts: ADM 
en Ops. Het ADM-
account heeft volledige 
beheerdersrechten en 
het Ops-account heeft 
basisbeheerdersrechte
n (alleen lezen en 
schrijven). Beide 
accounts hebben, 
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indien geactiveerd, 
toegang tot alle 
werknemersgegevens, 
met uitzondering van 
extensies voor klanten 
in de zorgsector. Deze 
gegevens zijn niet 
zichtbaar voor UKG-
medewerkers en zijn 
uitsluitend toegankelijk 
via toegang tot de 
versleutelingsgateway 
van de klant. Toegang 
tot de gegevens van de 
klant is uitsluitend 
nodig totdat de 
implementatie voor de 
klant is voltooid of het 
ondersteuningsverzoek 
is afgehandeld en de 
gegevens niet langer 
benodigd zijn voor 
interne procedures. 

indien geactiveerd, 
toegang tot alle 
werknemersgegevens, 
met uitzondering van 
extensies voor klanten 
in de zorgsector. Deze 
gegevens zijn niet 
zichtbaar voor UKG-
medewerkers en zijn 
uitsluitend toegankelijk 
via toegang tot de 
versleutelingsgateway 
van de klant. Toegang 
tot de gegevens van de 
klant is uitsluitend 
nodig totdat het 
ondersteuningsverzoek 
van de klant is 
afgehandeld en de 
gegevens niet langer 
benodigd zijn voor 
interne procedures. 

indien geactiveerd, 
toegang tot alle 
werknemersgegevens, 
met uitzondering van 
extensies voor klanten 
in de zorgsector. Deze 
gegevens zijn niet 
zichtbaar voor UKG-
medewerkers en zijn 
uitsluitend toegankelijk 
via toegang tot de 
versleutelingsgateway 
van de klant. Toegang 
tot de gegevens van de 
klant is uitsluitend 
nodig totdat het 
ondersteuningsverzoek 
van de klant is 
afgehandeld en de 
gegevens niet langer 
benodigd zijn voor 
interne procedures. 

Hoe vaak zullen deze 
doorgiften 
plaatsvinden?  

Grensoverschrijdende 
doorgiften ten behoeve 
van onboarding vinden 
plaats tijdens de 
implementatiefase van 
de service. 
Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 
incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 

Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 
incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 

Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoelein
den vinden plaats op 
incidentele basis, 
afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 
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UKG HR Service Delivery 
 

UKG HR Service Delivery 

Waar is de importeur gevestigd? VERENIGDE STATEN INDIA 

Geeft de importeur gegevens 
door aan andere organisaties? Ja Nee 

Zo ja, wat voor soort organisatie 
is dit en waar is deze gevestigd? 

Subverwerkers voor HR Service 
Delivery N.v.t. 

Waarom vindt deze doorgifte 
plaats?        

Grensoverschrijdende doorgifte 
is noodzakelijk voor de 
onboarding van klanten en voor 
klantenondersteuning. 

Grensoverschrijdende doorgifte 
is noodzakelijk voor 
klantenondersteuning. 

Wat doet de importeur (of een 
eventuele andere partij aan wie 
de importeur gegevens 
doorgeeft) met de 
persoonsgegevens?  

De ontvanger zal 
persoonsgegevens verwerken 
(opslaan, raadplegen, bewerken 
en bewaren) om de onboarding 
van klanten uit te voeren en de 
klant te helpen bij het oplossen 
van problemen.  

De ontvanger zal 
persoonsgegevens verwerken 
(raadplegen, bewerken en 
bewaren) om de klant te helpen 
bij het oplossen van 
problemen.   

Welke 
beveiligingscertificeringen heeft 
UKG? 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 27001, 
ISO 27017 en ISO 27018 en 
rapporten volgens SOC 1 en SOC 
2. 

UKG beschikt over 
certificeringen voor ISO 27001, 
ISO 27017 en ISO 27018 en 
rapporten volgens SOC 1 en SOC 
2. 

Wat is het onderwerp van de 
gegevens? 

Werknemers, 
vertegenwoordigers, 
contractanten, adviseurs, 
professionele experts en 
contacten. 

Werknemers, 
vertegenwoordigers, 
contractanten, adviseurs, 
professionele experts en 
contacten. 

Welke typen gegevens geeft u 
door? 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human capital 
management (HCM). 

Het product verwerkt 
persoonsgegevens met 
betrekking tot human capital 
management (HCM). 

https://www.people-doc.com/legal/sub-processors
https://www.people-doc.com/legal/sub-processors
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Hoe worden de gegevens 
verzonden? 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm verzonden 
via SFTP of TLS. 

Gegevens worden in 
versleutelde vorm verzonden 
via SFTP of TLS. 

Hoe lang heeft de importeur (of 
een andere ontvanger) toegang 
tot de gegevens? 

UKG en zijn subverwerkers 
houden zich uitsluitend bezig 
met de verwerking van 
persoonsgegevens volgens de 
instructies van de klant en zoals 
beschreven in de overeenkomst 
met de klant, om te voldoen aan 
de toepasselijke wetgeving, of 
om andere gerechtvaardigde 
belangen te dienen. 

 

Medewerkers van de afdelingen 
Support en Professional Services 
hebben toegang op 
beheerdersniveau tot het 
account van de klant. Deze 
accounts op beheerdersniveau 
hebben 'alleen-lezen' toegang. 
Toegang wordt uitsluitend 
verleend op basis van behoefte. 

Hoe vaak zullen deze doorgiften 
plaatsvinden?  

Doorgifte vindt plaats volgens 
de overeengekomen 
servicelevering zoals beschreven 
in de contractuele verbintenis 
tussen UKG en de klant, of op 
basis van instructies van de 
klant. 

Grensoverschrijdende 
doorgiften voor 
ondersteuningsdoeleinden 
vinden plaats op incidentele 
basis, afhankelijk van de 
behoeften van de klant. 
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Informatie per land 
 

VERENIGDE STATEN 
 

VERENIGDE STATEN 

Zijn de contractuele waarborgen 
waarschijnlijk afdwingbaar in het land 
van bestemming? 

Ja. In de Verenigde Staten wordt de rechtsstaat gerespecteerd 
en er bestaat een gevestigd en gerespecteerd juridisch en 
gerechtelijk systeem. Uitvoering van buitenlandse vonnissen 
of arbitrale uitspraken kan worden afgedwongen. Volgens 
Amerikaans recht moet een persoon die een buitenlands 
vonnis, decreet of bevel in de VS wil afdwingen, hiertoe een 
vordering indienen bij een bevoegde rechtbank. De rechtbank 
bepaalt vervolgens of het buitenlandse vonnis wordt erkend 
en ten uitvoer gelegd. De VS is sinds 15 oktober 1964 
aangesloten bij de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht en is een verdragsluitende staat bij zes verdragen 
van de Haagse Conferentie, waaronder het Verdrag inzake 
bedingen van forumkeuze. De rechter is gemakkelijk 
toegankelijk via het rechtssysteem, dat effectieve verhaals- en 
rechtsmiddelen biedt. De rechten van derde-begunstigden uit 
hoofde van contracten worden erkend en afgedwongen. De 
rechtsgang kent een hoge mate van integriteit en 
onafhankelijkheid. Het Verenigd Koninkrijk beoordeelt 
momenteel de mogelijkheid om de privacyregelgeving in de 
Verenigde Staten als 'passend' te beschouwen.    

Zijn er wetten die bepalen wanneer 
en hoe wettelijk kan worden vereist 
dat gegevens toegankelijk worden 
gemaakt voor derden, met inbegrip 
van overheidsinstanties? 

Ja. Overheidsinstanties of derde partijen hebben geen 
toegang tot gegevens van particuliere bedrijven, ook niet om 
communicatie te onderscheppen, zonder dat er sprake is van 
gedegen waarborgen (zoals een gerechtelijk bevel). 
Organisaties mogen werkplekmonitoring uitvoeren, maar 
hierbij gelden belangrijke waarborgen. 

Zijn er beperkingen aan de manieren 
waarop derde partijen, met inbegrip 
van overheidsinstanties, de gegevens 
mogen gebruiken waartoe zij toegang 
hebben? 

Ja. Publieke en private autoriteiten mogen de gegevens 
waartoe zij toegang hebben of die zij van derden ontvangen, 
uitsluitend gebruiken voor gerechtvaardigde en beperkte 
doeleinden; in het geval van overheidsinstanties bijvoorbeeld 
ten behoeve van wetshandhaving, bescherming van de 
volksgezondheid en het waarborgen van de nationale 
veiligheid.  
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Hebben personen effectieve en 
afdwingbare rechten en 
rechtsmiddelen met betrekking tot de 
waarborgen rond toegang van 
derden? 

Ja. Er bestaan duidelijke en afdwingbare rechten om personen 
toegang te geven tot hun persoonsgegevens; personen 
kunnen eenvoudig gerechtelijk bezwaar maken tegen 
publieke of private autoriteiten die toegang hebben tot hun 
gegevens, zoals door middel van monitoring. 

Is er sprake van effectief toezicht? 
Ja. Politie en inlichtingendiensten werken onder duidelijk 
gerechtelijk of ander effectief administratief toezicht op hun 
activiteiten. 

Beschikt het land van bestemming 
over hoogontwikkelde wetgeving op 
het gebied van gegevensbescherming 
en/of privacy? 

De Amerikaanse grondwet kent geen specifieke voorzieningen 
voor persoonlijke privacy. Het Amerikaanse Hooggerechtshof 
heeft in zijn beslissingen een recht op privacy afgeleid, 
waarbij wordt verwezen naar formuleringen in het Eerste, 
Derde, Vierde, Vijfde en Negende Amendement. In plaats van 
federale omnibuswetgeving inzake privacy kent de VS een 
lappendeken van sectorspecifieke privacywetten en -regels 
die de verwerking van persoonsgegevens aan banden leggen. 
Deze wetten hebben bijvoorbeeld betrekking op informatie 
over persoonlijke belastingen (IRS-regels), 
consumentenkredieten (FCRA), financiële rekeningen (GLBA), 
onderwijsgegevens (FERPA) en medische informatie (HIPAA). 
De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) voert al 
bijna 50 jaar privacy- en beveiligingshandhaving uit voor de 
FCRA en meer recentelijk voor de Safe Harbor- en Privacy 
Shield-programma's. De FTC onderneemt ook actie wegens 
oneerlijke of bedrieglijke handelspraktijken tegen 
rechtspersonen die persoonsgegevens verwerken in 
overtreding van de eigen privacyverklaringen. Bovendien 
hebben alle Amerikaanse staten en territoria de bevoegdheid 
om eigen wet- en regelgeving op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming vast te stellen. Hoewel veel wetten op 
deelstaatniveau gericht zijn op consumentenbescherming, 
kan de reikwijdte van deze wetten vrij breed zijn, zoals de 
toepassing van de Californische CCPA- en CPRA-wetgeving op 
persoonsgegevens die worden verzameld in een 
arbeidsrechtelijke context. De lappendeken van federale en 
staatswetten biedt, in combinatie met de afgeleide 
grondwettelijke bescherming, een kader voor de bescherming 
van persoonsgegevens.  

Is er een wettelijk kader voor het 
gebruik van gegevens voor biometrie 
of gezichtsherkenning? 

In de VS bestaan geen regels voor biometrie en 
gezichtsherkenning op federaal niveau. Niet alle staten 
beschikken over wetten die deze zaken regelen en er is sprake 



 

 

 

 

17 

D  Ti l   

van inconsistenties tussen de staten die hiervoor wel 
regelingen kennen. 

Met welke andere factoren moet 
rekening worden gehouden? 

Er is een geschiedenis van respect voor mensenrechten (in het 
bijzonder het recht op privacy, de vrijheid van meningsuiting 
en de toegankelijkheid van de rechter). 

 

 

AUSTRALIË 
 

AUSTRALIË 

Zijn de contractuele waarborgen 
waarschijnlijk afdwingbaar in het land 
van bestemming? 

Ja. In Australië wordt de rechtsstaat gerespecteerd en er is 
sprake van een gevestigd en gerespecteerd juridisch en 
gerechtelijk systeem. Uitvoering van buitenlandse vonnissen 
of arbitrale uitspraken kan worden afgedwongen. De 
tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Australië 
wordt geregeld door wettelijke regelingen en door de 
beginselen van 'common law'. Met betrekking tot wettelijke 
regimes voorzien de Foreign Judgments Act 1991 en de 
Foreign Judgments Regulations 1992 in procedures en 
begrenzingen voor vonnissen die mogelijk uitvoerbaar zijn 
onder het wettelijke regime. Daarnaast zijn Australië en het 
Verenigd Koninkrijk partij bij een bilateraal verdrag voor 
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen 
(Reciprocal Recognition & Enforcement of Judgments in Civil 
& Commercial Matters 1994). Australië is echter geen partij 
bij het Haags Executieverdrag van 1971. In situaties waarvoor 
geen internationale of wettelijke overeenkomst bestaat, 
moet het buitenlandse vonnis worden uitgevoerd op basis 
van de common law-beginselen. 

Zijn er wetten die bepalen wanneer en 
hoe wettelijk kan worden vereist dat 
gegevens toegankelijk worden 
gemaakt voor derden, met inbegrip 
van overheidsinstanties? 

Ja. Overheidsinstanties of derde partijen hebben geen 
toegang tot gegevens van particuliere bedrijven, ook niet om 
communicatie te onderscheppen, zonder dat er sprake is van 
gedegen waarborgen (zoals een gerechtelijk bevel). 
Organisaties mogen werkplekmonitoring uitvoeren, maar 
hiervoor gelden belangrijke waarborgen. 

Zijn er beperkingen aan de manieren 
waarop derde partijen, met inbegrip 

Ja. Publieke en private autoriteiten mogen de gegevens 
waartoe zij toegang hebben of die zij van derden ontvangen, 
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van overheidsinstanties, de gegevens 
mogen gebruiken waartoe zij toegang 
hebben? 

uitsluitend gebruiken voor gerechtvaardigde en beperkte 
doeleinden. Voor overheidsinstanties zijn dit bijvoorbeeld 
wetshandhaving, bescherming van de volksgezondheid en 
het waarborgen van de nationale veiligheid. 

Hebben personen effectieve en 
afdwingbare rechten en 
rechtsmiddelen met betrekking tot de 
waarborgen rond toegang van 
derden? 

Ja. Er bestaan duidelijke en afdwingbare rechten om 
personen toegang te geven tot hun persoonsgegevens; 
personen kunnen eenvoudig gerechtelijk bezwaar maken 
tegen publieke of private autoriteiten die toegang hebben tot 
hun gegevens, zoals door middel van monitoring. 

Is er sprake van effectief toezicht? 
Ja. Politie en inlichtingendiensten werken onder duidelijk 
gerechtelijk of ander effectief administratief toezicht op hun 
activiteiten. 

Beschikt het land van bestemming 
over hoogontwikkelde wetgeving op 
het gebied van gegevensbescherming 
en/of privacy? 

Gegevensprivacy en gegevensbescherming worden in 
Australië gereguleerd door een combinatie van federale 
wetten en wet- en regelgeving op het niveau van staten en 
territoria. De Privacy Act 1988 (Gemenebest), waarin de 
Australian Privacy Principles (APP's) zijn opgenomen, is de 
belangrijkste privacywet in Australië. De Privacy Act geldt 
voor ondernemingen (met een jaaromzet van minstens AU$ 3 
miljoen) en alle overheidsinstanties van het Gemenebest, 
alsmede voor bepaalde andere bedrijven die niet aan de 
omzetdrempel voldoen, zoals particuliere zorgverleners die 
medische informatie verwerken, bedrijven die 
kredietrapporten uitbrengen en bedrijven die 
persoonsgegevens verkopen of inkopen (gezamenlijk: 'APP-
entiteiten'). De meeste staten en territoria kennen bovendien 
eigen (in grote lijnen afgestemde) privacywetgeving die geldt 
voor instanties van staatsoverheden en de particuliere 
bedrijven die met deze instanties contracten afsluiten. Naast 
de Privacy Act, de APP's en de privacywetten op 
deelstaatniveau is er ook specifieke wetgeving waarin de 
privacy- en informatierisico's worden geregeld voor bepaalde 
sectoren, zoals de gezondheidssector en in de 
telecommunicatiesector. Er bestaat ook andere wetgeving op 
het niveau van het Gemenebest en de deelstaten die relevant 
is voor de privacy en het gebruik van persoonsgegevens, 
waaronder de Spam Act 2003 (Gemenebest), de Do Not Call 
Register Act 2006 (Gemenebest), strafrechtelijke wetten die 
onbevoegde toegang tot computersystemen verbieden en 
diverse wetgeving op het gebied van monitoring- en 
afluisterapparatuur. Meer recentelijk heeft de Treasury Laws 
Amendment (Consumer Data Right) Act 2019 ten behoeve 
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van consumenten een mechanisme voor 
gegevensportabiliteit geïntroduceerd, dat momenteel wordt 
toegepast op de banksector. Verder hebben bepaalde 
toezichthouders (niet-wettelijke/niet-verplichte) normen 
uitgevaardigd met instructies voor gereguleerde 
rechtspersonen ten aanzien van specifieke verplichte 
maatregelen voor gegevensbescherming. Zo heeft de 
Australian Prudential & Regulatory Authority (APRA), een 
toezichthouder voor financiële instellingen, een aantal 
zorgvuldigheidsnormen ingevoerd met betrekking tot 
privacy- en informatierisico's. En ten slotte verbiedt de 
Australian Consumer Law (ACL) bepaalde bedrijven 
(waaronder digitale platforms) die zaken doen in Australië, 
om bepaald gedrag te vertonen bij de levering of verwerving 
van goederen of diensten. Hieronder vallen misleidend of 
bedrieglijk gedrag, onredelijk gedrag en oneerlijke praktijken. 
Al deze verboden onder de ACL zijn onlangs door de 
Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) (in 
haar hoedanigheid als regelgever) van toepassing verklaard 
op de privacypraktijken van organisaties, met inbegrip van 
uitspraken en verklaringen over de manier waarop 
gebruikersgegevens worden verzameld en verstrekt, 
bijvoorbeeld op basis van het privacybeleid en de 
gebruiksvoorwaarden. 

Is er een wettelijk kader voor het 
gebruik van gegevens voor biometrie 
of gezichtsherkenning? 

In Australië regelt de Privacy Act 1988 (Gemenebest) de 
manier waarop persoonsgegevens, inclusief biometrische 
gegevens, worden verzameld en gebruikt. 

Met welke andere factoren moet 
rekening worden gehouden? 

Er is een geschiedenis van respect voor mensenrechten (in 
het bijzonder het recht op privacy, de vrijheid van 
meningsuiting en de toegankelijkheid van de rechter). 
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INDIA 
 

INDIA 

Zijn de contractuele waarborgen 
waarschijnlijk afdwingbaar in het land 
van bestemming? 

Ja. In India wordt de rechtsstaat gerespecteerd en er is sprake 
van een gevestigd en gerespecteerd juridisch en gerechtelijk 
systeem. In India kunnen vonnissen van rechtbanken in 
'wederkerige rechtsgebieden' rechtstreeks worden 
afgedwongen door middel van een aanvraag bij een Indiase 
rechtbank en een uitvoeringsbesluit. India is aangesloten bij 
de Haagse Conferentie. De rechter is gemakkelijk toegankelijk 
via het rechtssysteem, dat effectieve verhaals- en 
rechtsmiddelen biedt. De rechten van derde-begunstigden uit 
hoofde van contracten worden erkend en afgedwongen. De 
rechtsgang kent een hoge mate van integriteit en 
onafhankelijkheid. Het Verenigd Koninkrijk beoordeelt 
momenteel de mogelijkheid om de privacyregelgeving in 
India als 'passend' te beschouwen. 

Zijn er wetten die bepalen wanneer 
en hoe wettelijk kan worden vereist 
dat gegevens toegankelijk worden 
gemaakt voor derden, met inbegrip 
van overheidsinstanties? 

Ja. Overheidsinstanties of derde partijen hebben geen 
toegang tot gegevens van particuliere bedrijven, ook niet om 
communicatie te onderscheppen, zonder dat er sprake is van 
gedegen waarborgen (zoals een gerechtelijk bevel). 
Organisaties mogen werkplekmonitoring uitvoeren, maar 
hierbij gelden belangrijke waarborgen. 

Zijn er beperkingen aan de manieren 
waarop derde partijen, met inbegrip 
van overheidsinstanties, de gegevens 
mogen gebruiken waartoe zij toegang 
hebben? 

Ja. Publieke en private autoriteiten mogen de gegevens 
waartoe zij toegang hebben of die zij van derden ontvangen, 
uitsluitend gebruiken voor gerechtvaardigde en beperkte 
doeleinden; in het geval van overheidsinstanties bijvoorbeeld 
ten behoeve van wetshandhaving, bescherming van de 
volksgezondheid en het waarborgen van de nationale 
veiligheid.  

Hebben personen effectieve en 
afdwingbare rechten en 
rechtsmiddelen met betrekking tot de 
waarborgen rond toegang van 
derden? 

Ja. Er bestaan duidelijke en afdwingbare rechten om 
personen toegang te geven tot hun persoonsgegevens; 
personen kunnen eenvoudig gerechtelijk bezwaar maken 
tegen publieke of private autoriteiten die toegang hebben tot 
hun gegevens, onder meer door middel van monitoring. 

Is er sprake van effectief toezicht? 
Ja. Politie en inlichtingendiensten werken onder duidelijk 
gerechtelijk of ander effectief administratief toezicht op hun 
activiteiten. 
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Beschikt het land van bestemming 
over hoogontwikkelde wetgeving op 
het gebied van gegevensbescherming 
en/of privacy?  

In India is privacybescherming geworteld in de interpretatie 
van de Grondwet (artikel 21 impliceert privacy als een 
grondrecht) en wet- en regelgeving op het gebied van 
gegevensbescherming voor specifieke 
sectoren. Sectorspecifieke wetten hebben betrekking op de 
verwerking en de bescherming van persoonsgegevens, met 
een nadruk op beperkingen uit hoofde van vertrouwelijkheid 
voor het gebruik van persoonsgegevens. In 2019 is een 
ontwerp ingediend voor een omnibuswet, de Personal Data 
Protection Bill (PDP). Indien de PDP wordt aangenomen, zal 
deze wet leiden tot intrekking van Artikel 43A van de 
Information Technology Act 2000 (IT Act), waarmee de 
verwerking van persoonsgegevens en gevoelige 
persoonsgegevens wordt geregeld, zodat voortaan 
individuele rechten worden verleend die vergelijkbaar zijn 
met die uit hoofde van de AVG.  

Is er een wettelijk kader voor het 
gebruik van gegevens voor biometrie 
of gezichtsherkenning? 

Het verzamelen, opslaan en verwerken van biometrische 
gegevens wordt geregeld door de wetgeving voor 
informatietechnologie die is opgenomen onder de IT Act, 
voornamelijk door middel van regels die op basis van deze 
wet zijn opgesteld. In de Information Technology (Reasonable 
Security Practices & Procedures and Sensitive Personal Data 
or Information) Rules 2011 ('Privacy Rules') worden specifieke 
bepalingen en voorwaarden vastgelegd voor 
persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens of 
informatie, met inbegrip van biometrische gegevens. 

Met welke andere factoren moet 
rekening worden gehouden? 

Er is een geschiedenis van respect voor mensenrechten (in 
het bijzonder het recht op privacy, de vrijheid van 
meningsuiting en de toegankelijkheid van de rechter). 
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SINGAPORE 
 

SINGAPORE 

Zijn de contractuele waarborgen 
waarschijnlijk afdwingbaar in het 
land van bestemming? 

Ja. In Singapore wordt de rechtsstaat gerespecteerd en er is 
sprake van een gevestigd en gerespecteerd juridisch en 
gerechtelijk systeem. Uitvoering van buitenlandse vonnissen of 
arbitrale uitspraken kan worden afgedwongen. Volgens 
Singaporees recht moet een persoon die een buitenlands 
vonnis, decreet of bevel in Singapore wil afdwingen, hiertoe 
een vordering indienen bij een bevoegde rechtbank. De 
rechtbank bepaalt vervolgens of het buitenlandse vonnis wordt 
erkend en ten uitvoer gelegd. Singapore is sinds 9 april 2014 
aangesloten bij de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht en is een verdragsluitende staat bij vier verdragen 
van de Haagse Conferentie, waaronder het Verdrag inzake 
bedingen van forumkeuze. Singapore is ook een 
verdragsluitende staat bij de New York Arbitration Convention 
on the Recognition & Enforcement of Foreign Arbitral Awards.  

De rechter is gemakkelijk toegankelijk via het rechtssysteem, 
dat effectieve verhaals- en rechtsmiddelen biedt. De rechten 
van derde-begunstigden uit hoofde van contracten worden 
erkend en afgedwongen. De rechtsgang kent een hoge mate 
van integriteit en onafhankelijkheid. Het Verenigd Koninkrijk 
beoordeelt momenteel de mogelijkheid om de 
privacyregelgeving in Singapore als 'passend' te beschouwen.   

Zijn er wetten die bepalen wanneer 
en hoe wettelijk kan worden vereist 
dat gegevens toegankelijk worden 
gemaakt voor derden, met inbegrip 
van overheidsinstanties? 

Op grond van de Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) zijn 
verwerkingsverantwoordelijken en gegevensverwerkers uit de 
particuliere sector rechtstreeks verplicht tot naleving van 
toestemmingsverplichtingen voor het verzamelen, gebruiken of 
verstrekken van persoonsgegevens voor doeleinden waarmee 
een persoon heeft ingestemd. Andere verplichtingen hebben 
onder andere betrekking op doelbinding, kennisgeving, 
toegangs- en correctierechten, nauwkeurigheid, bescherming, 
bewaringsbeperking, doorgiftebeperking en aansprakelijkheid. 
Overheidsinstanties hebben geen toegang tot gegevens van 
particuliere bedrijven zonder gedegen waarborgen 
(bevelschriften van overheidsinstanties of rechtbanken). 
Verstrekking van persoonsgegevens aan organisaties en/of 
wetshandhavingsinstanties zonder toestemming van de 
betrokkene wordt in bepaalde beperkte omstandigheden 
echter toegestaan door de PDPA. Bepaalde wetten zoals de 
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Prevention of Corruption Act, de Telecommunications Act, de 
Criminal Procedure Code en de Cybersecurity Act 2018 kunnen 
voorrang krijgen boven de PDPA en kunnen organisaties 
toestaan om gegevens over een persoon te verzamelen of te 
gebruiken zonder toestemming te verkrijgen van die persoon, 
al dan niet met een gerechtelijk bevel, wanneer deze 
verzameling of dit gebruik noodzakelijk is voor onderzoeken of 
procedures om de beschikbaarheid of correctheid van de 
persoonsgegevens niet in gevaar te brengen. Daarnaast zijn 
overheidsinstanties gebonden aan instructiehandboeken van 
de overheid en wetgeving zoals de Public Sector (Governance) 
Act, de Police Force Act en de Statutory Bodies & Government 
Companies (Protection of Secrecy) Act. Deze wetten en 
handboeken van de overheid bepalen het kader waarbinnen 
overheidsinstanties gegevens en informatie aan elkaar kunnen 
verstrekken. De wetten en handboeken vereisen tevens dat 
personen die bij overheidsinstanties werken, de 
geheimhouding en vertrouwelijkheid van alle ontvangen 
informatie waarborgen en deze niet ongeoorloofd verstrekken. 

Zijn er beperkingen aan de manieren 
waarop derde partijen, met inbegrip 
van overheidsinstanties, de 
gegevens mogen gebruiken waartoe 
zij toegang hebben? 

Ja. Publieke en private autoriteiten mogen de gegevens 
waartoe zij toegang hebben of die zij van derden ontvangen, 
uitsluitend gebruiken voor gerechtvaardigde en beperkte 
doeleinden; in het geval van overheidsinstanties bijvoorbeeld 
ten behoeve van wetshandhaving, bescherming van de 
volksgezondheid en het waarborgen van de nationale 
veiligheid. De PDPA bepaalt dat de Personal Data Protection 
Commission (PDPC) geen informatie mag delen met 
buitenlandse toezichthouders voor gegevensbescherming, 
tenzij deze toezichthouders schriftelijk hebben toegezegd dat 
ze de voorwaarden van de PDPC met betrekking tot de 
verstrekte gegevens zullen naleven. 

Hebben personen effectieve en 
afdwingbare rechten en 
rechtsmiddelen met betrekking tot 
de waarborgen rond toegang van 
derden? 

Ja. Er zijn duidelijke en afdwingbare bepalingen in de PDPA 
vastgelegd die personen het recht geven om hun toestemming 
voor het verzamelen, gebruiken en verstrekken van 
persoonsgegevens in te trekken en om hun persoonsgegevens 
in te zien en te laten corrigeren. Personen die verlies of schade 
hebben geleden (waaronder financieel verlies, schade aan 
eigendommen of persoonlijk letsel, inclusief psychiatrische 
ziekte) als rechtstreeks gevolg van een overtreding van de 
bepalingen inzake gegevensbescherming, kunnen middels een 
civiele procedure bij een rechtbank een gerechtelijk bevel, 
uitspraak, schadevergoeding of andere voorziening krijgen 
tegen de organisatie die de overtreding heeft begaan. Er 



 

 

 

 

24 

D  Ti l   

kunnen echter geen private rechtsmiddelen tegen de 
organisatie worden aangewend voordat het recht op beroep is 
uitgeput en een definitieve beslissing is genomen. 

Is er sprake van effectief toezicht? De PDPA is de belangrijkste instantie met verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en handhaving van de PDPA.  

Beschikt het land van bestemming 
over hoogontwikkelde wetgeving op 
het gebied van 
gegevensbescherming en/of 
privacy? 

De PDPA is in 2012 aangenomen en in 2014 in werking 
getreden in Singapore. De PDPA is een algemeen geldende 
gegevensbeschermingswet die aan organisaties uit de private 
sector verplichtingen ten aanzien van kennisgevingen en 
rechtsgronden oplegt en die andere fundamentele principes 
voor gegevensbescherming vastlegt. De PDPA wordt 
uitgevoerd en gehandhaafd door de PDPC. Daarnaast bestaat 
er sectorspecifieke wetgeving, zoals de Banking Act, de 
Telecommunications Act, de Education Act en de Private 
Hospitals & Medical Clinics Act, waarmee specifieke 
verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming 
worden opgelegd. Recentelijk goedgekeurde amendementen 
op de PDPA voorzien in een verplichting voor organisaties om 
de PDPC binnen 72 uur op de hoogte te stellen van een 
datalek, nieuwe definities van strafbare feiten met betrekking 
tot ernstige nalatigheid bij de verwerking van 
persoonsgegevens, hogere boetes voor overtredingen van de 
PDPA en een nieuw recht op gegevensoverdraagbaarheid voor 
personen. 

Is er een wettelijk kader voor het 
gebruik van gegevens voor 
biometrie of gezichtsherkenning? 

Er worden geen biometrische gegevens doorgegeven naar 
Singapore. Er bestaat momenteel geen wet of wettelijk kader 
voor het gebruik van gegevens voor biometrie of 
gezichtsherkenning. 

Met welke andere factoren moet 
rekening worden gehouden? 

Er is een geschiedenis van respect voor mensenrechten (in het 
bijzonder het recht op privacy, de vrijheid van meningsuiting en 
de toegankelijkheid van de rechter). 
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