Cesuur PH
praktijk voor integratieve psychotherapie en medische hypnotherapie
drs MWA Janssen
psycholoog NIP & ECP-therapeut NAP, aangesloten bij NAP, VIT,
RBCZ, Samenwerkende PDS-therapeuten, SCAG & CRBKO

Specifieke bewaartermijnen
Onderstaande informatie is afkomstig van de Autoriteit persoonsgegevens, van pagina:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens

Hoe lang mag mijn werkgever mijn gegevens bewaren?
Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de
Belastingdienst uw werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan
zijn uw loonbelastingverklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze moet uw werkgever 5 jaar bewaren
nadat u uit dienst bent. Voor andere gegevens uit uw personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen.
Voor die gegevens is de richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat u uit dienst bent.

Hoe lang mag een organisatie mijn sollicitatiegegevens bewaren?
Het is gebruikelijk dat een organisatie uw sollicitatiegegevens verwijdert uiterlijk 4 weken na het einde van de
sollicitatieprocedure. Wel kunt u toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er
mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging
van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.

Hoe lang mag mijn huisarts mijn medische gegevens bewaren?
De hoofdregel is dat uw huisarts of specialist uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet bewaren nadat uw
behandeling is gestopt.

Hoe lang mag de school de gegevens van mijn kind bewaren?
In het algemeen geldt dat de school een leerlingdossier 2 jaar mag bewaren nadat uw kind van school is gegaan.
In sommige situaties legt de wet- en regelgeving voor het onderwijs een langere bewaartermijn op.

Hoe lang mogen camerabeelden bewaard worden?
Camerabeelden van openbare plaatsen mogen maximaal 4 weken bewaard worden. Maar zijn er beelden van
strafbare feiten vastgelegd? Die als bewijsmateriaal kunnen dienen in een strafprocedure? Dan kan de
bewaartermijn worden verlengd. Voor de overige camerabeelden, zoals uit winkels, geldt ook een bewaartermijn
van 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals een winkeldiefstal? Dan mag de winkelier de beelden
bewaren tot dit is afgehandeld.
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