
Informatie bewaartermijn en anonimisatie persoonsgegevens 

  

Uit veiligheidsoverwegingen worden de gegevens van kandidaten door NOA jaarlijks 

(begin januari) geanonimiseerd. U kunt als klant aangeven hoe lang u wilt dat de 

gegevens van uw kandidaten worden bewaard. Na anonimisatie zijn de gegevens van uw 

kandidaten niet meer in te zien of op andere wijze te achterhalen. 

 

Aangezien NOA het standpunt hanteert dat testtestresultaten twee jaar zinvol gebruikt 

kunnen worden adviseren wij een bewaartermijn van twee jaar.  

De gegevens van een kandidaat worden in dat geval binnen maximaal drie jaar 

geanonimiseerd. Met een bewaartermijn van twee jaar worden de volgende kandidaten 

geanonimiseerd:  

  

• Kandidaten die meer dan 2 jaar geleden aangemaakt zijn en in de afgelopen 2 

 jaar geen tests (meer) gestart hebben.  

• Kandidaten die meer dan 2 jaar geleden aan een test begonnen zijn en deze nooit 

 hebben afgerond.  

• Kandidaten die meer dan 2 jaar geleden een test hebben afgerond.   

  

De volgende kandidaten worden dus niet geanonimiseerd:  

• Kandidaten die in de afgelopen 2 jaar gestart zijn met een test maar deze test 

 nog niet hebben afgerond.   

• Kandidaten die in de afgelopen 2 jaar een test hebben afgerond.   

• Kandidaten die langer dan 2 jaar geleden een test gemaakt hebben en in de 

 afgelopen 2 jaar begonnen zijn met een andere test.  

  

U kunt ook voor een bewaartermijn van 1 jaar of 5 jaar kiezen.  

  

Voorbeeld:  

  

Een klant kiest voor een bewaartermijn van 1 jaar. Kandidaten die in januari 2020 een 

test hebben gemaakt worden niet meegenomen in de anonimisatieronde in 

januari 2021, omdat dit nog (net) binnen de bewaartermijn valt. Ze zullen pas 

in de anonimisatieronde in januari 2022 worden geanonimiseerd omdat de 

bewaartermijn dan verlopen is. Dit betekent dat hun testgegevens maximaal 2 jaar 

beschikbaar blijven in NOA Online.   

  

Let op! Als u geen keuze maakt, dan wordt automatisch de maximale bewaartermijn 

van 5 jaar gehanteerd.  

 

U geeft u keuze aan via het online klant aanmeldingsformulier. 

  

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.  

 


