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In het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR) die vanaf mei 2018 van kracht
is voor alle Belgische organisaties, voorziet Hudson u van een veilige omgeving (ons platform
SendSafely) om ons uw salarisgegevens te bezorgen. Hieronder bieden wij u een handleiding aan
om op een efficiënte manier te werken met ons platform voor data-uitwisseling.
WAT IS SENDSAFELY?
SendSafely is een platform ontworpen voor het uitwisselen van confidentiële gegevens/bestanden. In
tegenstelling tot andere traditionele data-uitwisselingsplatformen, encrypteert SendSafely elk bestand
vooraleer het uw computer verlaat. Dat betekent dat niemand, anders dan de persoon met wie u het
bestand gaat delen, uw bestand kan lezen.
Het SendSafely platform maakt voor deze transacties gebruik van Amazon AWS, dat ISO 27000
gecertificeerd is.
Bij het gebruik van SendSafely, hoeft u, als klant, zelf geen account aan te maken op SendSafely. U kan
gewoon reply’en op een uitnodiging van Hudson (zie verder).
WAAROM MAAKT HUDSON GEBRUIK VAN SENDSAFELY?
In het kader van de GDPR regeling, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, dient Hudson maatregels te
nemen om ervoor te zorgen dat de data-uitwisseling van gevoelige bestanden (zoals salarisgegevens) op
een veilige manier gebeurd. Een uitwisseling via email is niet langer voldoende veilig.
Elke organisatie moet vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens er worden verzameld,
hoe men deze data gebruikt en hoe men ze beveiligt (of u dit nu in een eigen datacenter of in de cloud
buiten de EU is). Hudson doet beroep op de diensten van SendSafely om de looninformatie over uw
werknemers op een veilige manier van u te kunnen ontvangen.
WAT IS GDPR?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, beter bekend als de
GDPR – General Data Protection Regulation) is het nieuwe wetgevend kader voor de verwerking van
persoonsgegevens dat vanaf 25 mei 2018 zal worden toegepast. De nieuwe EU Verordening is strenger
dan Richtlijn 95/46/EC die ze vervangt. Meest in het oog springend is het strenger toezicht op de naleving
van de regelgeving en de administratieve boetes die met niet-naleving gepaard kunnen gaan. De
Verordening vereist een meer aantoonbare naleving en verscherpt de rechten van de betrokkenen wiens
persoonsgegevens worden verwerkt.
U kan steeds Hudson contacteren indien u meer informatie wenst over GDPR en de gevolgen hiervan
voor het verzamelen van uw salarisgegevens.
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HOE GEBRUIK IK SENDSAFELY?
Stap 1: U ontvangt van Hudson een email met daarin een weblink (die u naar SendSafely leidt).
Stap 2: Open de email van Hudson en klik op de weblink in de email, u komt terecht op het platform
SendSafely waar u uw e-mailadres dient in te vullen om toegang te krijgen tot de documenten. Sla deze
weblink op want deze geeft u steeds toegang tot uw gepersonaliseerde workspace.

Vul hier uw e-mailadres in en
klik op ‘Submit’.

Stap 3: Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld en op ‘Submit’ heeft geklikt, ontvangt u een verificatiecode
via mail. Check ook steeds even uw ‘Spam’ folder. Indien u de mail niet ontvangen heeft, neem dan contact
met ons op.

Vul de verificatiecode in en
klik op ‘Submit’.
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Stap 4: U krijgt nu uw gepersonaliseerde Workspace te zien. Deze workspace is enkel toegankelijk voor u
en de Hudson Consultants.

Selecteer de files die u nodig heeft en
klik op download

Stap 5: Nadat u de file gedownload en aangepast hebt, kan u deze opnieuw uploaden in de workspace
door op ‘Upload files’ te klikken en het juiste bestand te selecteren. Hudson krijgt hiervan een melding en
bekijkt en verwerkt uw aangepaste file.

U bent klaar!

Ter info: Deze workspace zal ook gebruikt worden voor bijkomende vragen of als bijkomende
aanpassingen vereist zijn.

WIE KAN IK AANSPREKEN OM MIJN BIJKOMENDE VRAGEN TE
BEHANDELEN?
Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van onze salarisstudies kan
u terecht bij de projectleider van de Generieke Salarisstudie.
An Van Campenhout
E: an.vancampenhout@hudson.com
T: 09/242.54.38
M: 0495/41.32.10
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