PRIVACY VERKLARING VAN DER GIESSEN ADMINISTRATIES
_______________________________________________________________
INLEIDING
In deze privacy verklaring wordt aangegeven op welke wijze van der Giessen
administraties, hierna te noemen: ‘Van der Giessen’ of ‘Verwerker’, uitvoering geeft aan
zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Van der Giessen gaat zorgvuldig om met de registratie en verwerking van uw
persoonsgegevens. Uiteraard respecteert Van der Giessen uw privacy en draagt hij er
zorg voor dat uw persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie die aan hem
wordt verstrekt, of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld.
DOELEINDEN
Van der Giessen verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
(1)
De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader
waarvan u als Opdrachtgever of ‘Verantwoordelijke’ een opdracht heeft verstrekt aan Van
der Giessen;
(2)
het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Van der Giessen dan
wel sub-verwerker aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde systeem;
(3)
het gegevens- en technische beheer, ook door een sub-verwerker;
(4)
de hosting, ook door een sub-verwerker.
GEGEVENS
Als Opdrachtgever laat u Van der Giessen de volgende Gegevens verwerken in het kader
van de opdracht, waaronder - maar niet uitsluitend - kunnen vallen
personeelsadministratie, loonadministratie, financiële verslaglegging:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Naam (initialen, achternaam);
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Woonplaats;
Identiteitsbewijs (in verband met de Wwft);
Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé;
NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Opdrachtgever.

CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN
De Gegevens die verwerkt worden door Van der Giessen betreffen de volgende
categorieën van betrokkenen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ondernemers, natuurlijk personen;
Zakelijke relaties (klanten en leveranciers) van Opdrachtgever;
Werkgevers;
Personeelsleden van werkgevers;
Mogelijke en toekomstige personeelsleden van werkgevers.

RECHTSGROND VOOR VERWERKING
Van der Giessen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende
rechtsgronden op grond van art. 6 AVG:
(1)

Op basis van een overeenkomst van opdracht of in de aanloop naar het sluiten
daartoe;
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(2)
(3)
(4)

Toestemming;
Wettelijke verplichting;
Gerechtvaardigd belang.

BEWAARTERMIJN
Er wordt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gesproken over
verschillende mogelijkheden met betrekking tot de bewaartermijn voor
persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren
rekening houdend met de geldende wetgeving. Hierbij kijken zij naar hoe lang de
gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. In
de Wbp staat dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk
is voor het doel waarvoor zij verzameld en verwerkt worden. Deze bepaling is ook
verwerkt in de AVG. Van der Giessen zal zich hierbij houden aan de geldende wettelijke
bewaartermijnen. Van der Giessen zal zich in deze aan de bepalingen van de AVG houden
en mag daarbij persoonsgegevens in een archief bewaren als dit bestemd is voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
BEVEILIGING
Van der Giessen heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
• Backup- en herstelprocedures
Van der Giessen (Verwerker) en/of sub-verwerker maakt een backup van de data.
Deze backups worden periodiek automatisch getest op de werking. Daarnaast vinden
er regelmatig restores plaats, waarbij de backup getest wordt.
• Beveiliging van netwerkverbindingen
De netwerkverbindingen van Van der Giessen zijn beveiligd via een firewall.
• Bevoegdheden
Van der Giessen heeft bevoegdheden ingesteld via een rechtenstructuur in het
netwerk.
• Overdracht van persoonsgegevens
Elektronische overdracht van persoonsgegevens naar externe partijen verloopt via
HTTPS of SSL.
• Geïmplementeerde gedragscode
Van der Giessen kent een gedragscode die het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen alsmede het gebruik van internet regelt. Iedere werknemer
van Van der Giessen dient zich te houden aan deze gedragscode.
• Geheimhoudingsverklaringen in arbeidsovereenkomsten
In de individuele arbeidsovereenkomsten tussen Van der Giessen en haar werknemers
is een geheimhoudingsverplichting en een daarbij behorende boetebeding voor
werknemers vastgelegd. Bij iedere wijziging in de arbeidsovereenkomst wordt dit
geheimhoudingsbeding opnieuw overeengekomen.
• Logische toegangscontrole
Toegang tot het netwerk van Van der Giessen geschiedt aan de hand van authenticatie
met inlognamen, wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes.
• Logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens
Van der Giessen heeft protocollen opgesteld voor logging en toegangsrechten tot het
netwerk van Van der Giessen.
• Subverwerkersovereenkomsten met derden
Conform artikel 10 van deze verwerkersovereenkomst heeft Van der Giessen met
derden deze verwerkersovereenkomst opgelegd, dan wel een
(sub)verwerkersovereenkomst gesloten.
• Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden
Gegevensbestanden mogen niet buiten het netwerk van Van der Giessen opgeslagen
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worden. Het delen van gegevensbestanden met externe partijen geschiedt via
beveiligde kanalen.
RECHTEN VAN BETROKKENEN (Artikel 13 t/m 20, AVG)
De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken,
maar bepaalt ook de rechten van de Betrokkene(n):
• Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om te vragen of zijn/haar
persoonsgegevens worden verwerkt.
• Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke
manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene
een verzoek indienen om dit te corrigeren.
• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht te vragen om hun persoonsgegevens
niet meer te gebruiken.
• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft
gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de
persoonsgegevens te laten verwijderen.
• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Van der Giessen zal hieraan voldoen,
tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
SOCIAL MEDIA
Op de website van Van der Giessen: www.vandergiessenadministraties.nl zijn knoppen
(buttons/links) opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten dan wel te kunnen
delen op de sociale (media) netwerken of websites van derden. Van der Giessen houdt
geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door en via deze derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor
eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het
raadzaam eerst de privacy verklaring van die derden door te lezen.
STATISTIEKEN EN COOKIES
De website van Van der Giessen: www.vandergiessenadministraties.nl gebruikt
functionele cookies. Dat wil zeggen dat deze doelmatig zijn en alleen worden gebruikt om
de goede werking van de website mogelijk te maken. De verzamelde persoonsgegevens
zijn in beginsel anoniem en worden niet doorverkocht aan derden.
De website maakt gebruikt van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het
gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt
om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen
de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de informatie door
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van de buttons /links, zoals hierna
nader worden omschreven onder “gebruik social media”. Van der Giessen heeft geen
invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
AANPASSING PRIVACY VERKLARING
Van der Giessen heeft het recht om de inhoud van deze privacy verklaring op ieder
gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van
de privacy statement worden op de website van Van der Giessen gepubliceerd.
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Raadpleeg derhalve met regelmaat deze website als u op de hoogte wilt blijven van het
privacy beleid van Van der Giessen.
CONTACT
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u contact opnemen met:
Van der Giessen administraties
Pieter van der Giessen
Hofdijksweg 20
3253 KB OUDDORP
info@vandergiessenadministraties.nl
0611468774
Privacy verklaring van der Giessen administratie
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