
Het verwerkingsregister is bedoeld als voorbeeld en ter informatie. U bent als licentienemer van de TMA 

Methode zelf verantwoordelijk als u dit document gebruikt. U dient hierover uw eigen overwegingen en 

keuzes te maken en zo nodig aan te vullen. 

Dit verwerkingsregister is gebaseerd op het gebruik van het TMS / TMA Portal. Als u nog meer 

persoonsgegevens verwerkt als organisatie (bijv. adres gegevens van medewerkers, medische gegevens) 

dan dienen deze ook hierin te worden opgenomen. Het hebben van een verwerkingsregister is een 

vereiste van de AVG maar hoeft niet te worden gepubliceerd. Alle rode velden tussen haakjes moeten 

worden ingevuld en al blauwe teksten dienen ter uitleg en moeten worden verwijderd. 

Verwerkingsregister 

Organisatie gegevens 

[Uw organisatie naam] 

[adres] 

[postcode] [plaats] 

[telefoonnummer organisatie] 

KVK [plaats] [uw KvK nummer] 

 

Categorie persoonsgegevens 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

• Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 

• Geslacht 

• Emailadres 

• Geboortedatum 

• Opleidingsniveau 

• Functienaam van de gebruiker 

• Scores die een indicatie geven over de drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten, 

beroepsinteresses en competenties van een gebruiker. Deze gegevens worden alleen verwerkt 

indien een gebruiker één of meer analyses invult en afrondt of indien feedbackgevers en/of 

assessors één of meer feedback c.q. assessment analyses invullen over een gebruiker 

• Teksten over de gebruiker die voortkomen uit de ingevulde vragen en de geschreven conclusies 

c.q. opmerkingen. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien een gebruiker, feedbackgevers 

en/of assessors deze teksten geschreven hebben en in het TMS / de TMA Portal hebben 

geplaatst 

• Rapportages en dashboards met geschreven en gevisualiseerde output op basis van de scores, 

teksten en persoonsgegevens die over een gebruiker beschikbaar zijn in het TMS / de TMA portal 

• Het IP adres van de gebruiker van het TMS / de TMA Portal 

• De locatie van de gebruiker van het TMS / de TMA Portal op basis van IP adres 

• Het besturingssysteem dat de gebruiker van het TMS / de TMA Portal gebruikt 

• De browser die de gebruiker van het TMS / de TMA Portal gebruikt 

• Het tijdstip van inloggen van een gebruiker in het TMS / de TMA Portal 

• Salarisniveau van de gebruiker 

• Percentage van het dienstverband (voltijd/deeltijd) 

• Werk- en denkniveau 

• Opleidingen 

• Nationaliteit 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Het Register van (sub)verwerkers is bedoeld als voorbeeld en ter informatie. U bent als licentienemer van 

de TMA Methode zelf verantwoordelijk als u dit document gebruikt. U dient hierover uw eigen 

overwegingen en keuzes te maken en zo nodig aan te vullen. 

Dit register van (sub)verwerkers is gebaseerd op het gebruik van het TMS / TMA Portal. Als u nog meer 

verwerkers heeft die persoonsgegevens voor u verwerken als organisatie (bijv. een administratiekantoor) 

dan dienen deze ook hierin te worden opgenomen. Het hebben van een register van (sub)verwerkers is 

niet vereist voor de AVG maar de verwerkers worden vaak in een verwerkingsovereenkomst genoemd of 

als bijlage opgenomen. Het is dus handig om een lijst te hebben met al de organisaties die voor u weer 

persoonsgegevens verwerken. 

Register van (sub)verwerkers 

Uitgever TMA Methode en TMS / TMA Portal 

TMA B.V. 

Pythagoraslaan 101 (7e verdieping) 

3584 BB Utrecht 

internet: www.tma.nl 

email: info@tma.nl 

tel: +31 (0)30 - 2670444 
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