
AVG
Beleid Gegevensbescherming Embedded Fitness

Verloning, personeelsgegevens
De volgende diensten zijn uitbesteed aan accountantskantoor Koenders
1) fiscale adviesdiensten;
2) opsteldiensten (van de verwerking van uw administratie, het opstellen van de
jaarrekening tot het opstellen en indienen van fiscale aangiften);
3) de verloning van (u en) uw medewerkers.

Zij hanteren de volgende werkwijze van gegevensbescherming, aldus Koenders
Voor de dienstverlening onder 1) en 2) is in de AVG uitgemaakt dat wij hier
verantwoordelijk zijn voor een juiste implementatie van de AVG (wij verwijzen hiervoor
naar de privacyverklaring op onze website waarin staat welke gegevens wij verzamelen
en hoe wij hier mee omgaan etc.). Wij verzorgen echter ook de verloning voor u. Voor
deze dienstverlening is niet Koenders Advies de verantwoordelijke op basis van de AVG,
maar dat is de werkgever. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor een juiste
implementatie van de AVG en daarmee de bescherming van de persoonsgegevens van
uw medewerkers. Omdat u de verloning aan ons hebt uitbesteed, informeren wij u
hierna hoe wij deze werkzaamheden hebben ingericht en welke maatregelen wij hebben
getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

·         De verloning wordt door Koenders Advies uitbesteed aan een professioneel
loonservicebureau dat deze werkzaamheden echter onder de naam en
verantwoordelijkheid van Koenders Advies uitvoert;
·         Voor het op een juiste wijze kunnen verlonen van uw medewerkers gebruiken
wij software van AFAS;
·         AFAS zorgt ervoor dat alle informatie veilig wordt opgeslagen en alleen
toegankelijk is voor mensen die er ook daadwerkelijk bij hoeven;
·         Koenders Advies zorgt er intern voor dat alleen personen gemachtigd worden
die bij deze data hoeven;
·         Zowel AFAS als Koenders Advies hebben hiervoor de nodige technische,
veiligheids- en organisatorische maatregelen getroffen.

HET VERSTUREN VAN DE LOONSTROKEN
Onze huidige werkwijze is dat wij de gegevens voor een juiste verloning in AFAS
invoeren waarna wij: 1) een loonstrook aan uw medewerker sturen, en 2) een
rapportenset aan u met daarin de gegevens voor de juiste administratieve verwerking en
de afdracht van de verschuldigde bedragen aan de Belastingdienst. Vanaf de verloning
over de periode mei 2018 sturen wij de documenten aan uw (individuele) medewerkers
beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt separaat aan de individuele
medewerkers toegezonden.



Embedded Fitness onderschrijft de werkwijze en zal persoonsgegevens alleen voor de
verloning gebruiken.
Behalve dat verloning is uitbesteed aan Koenders B.V. zijn worden de volgende
gegevens bewaard van stagiaires, afstudeerders, full- en parttime medewerkers in een
beveiligde map.

- stage- afstudeercontracten
- arbeidsovereenkomsten
- functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken

Salarisinformatie en verzuim over medewerkers wordt verder gedeeld met Avero
verzuimverzekering. Deze gegevens zijn bij Avero ondergebracht
Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden een jaar na beëindiging van stage-
afstudeercontract of arbeidsovereenkomst verwijderd.
Salarisinformatie moeten in sommige gevallen verplicht worden ingediend bij
subsidiegevers zoals Stimulus, ZonMw.

Onderzoek, stage- en afstudeerrapporten
Rapporten met onderzoeksgegevens zijn geanonimiseerd. Bij data onderzoek zullen geen
gegevens op persoonsniveau bewaard worden. Bij interviews zal de onderzoeker van te
voren vragen en vastleggen dat de deelnemer toestemming geeft deze informatie te
delen.

Als je contract is beëindigd dient elke stagiaire of medewerker een document te
ondertekenen dat alle data met persoonsgevoelige informatie waar deze persoon
toegang tot had is verwijderd.
Hiervoor zal een formulier overdracht gegevens moeten worden getekend.



Datalek protocol
Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige
verwerking. Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met
persoonsgegevens, maar ook om een inbraak in een datasysteem of per ongeluk
verstrekte toegang tot gegevens aan personen of instanties die daartoe geen toegang
zouden mogen hebben. Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin
alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn is ook al een datalek.

Als sprake is van een ernstig datalek, dan zijn we verplicht om dit te melden aan de
Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens) en
soms ook aan de betrokkenen.

Om te zorgen voor een eenduidig beleid en om te voorkomen dat datalekken die wel
gemeld hadden moeten worden, dat niet worden en dat datalekken die niet gemeld
hoeven te worden, dat wel worden, heeft Embedded Fitness ervoor gekozen de
meldingen centraal te laten verlopen via het meldpunt datalek Embedded Fitness.

U bent verplicht een datalek te melden indien zich dit voordoet.

1. Het meldpunt datalek [bedrijfsnaam]
De leden van het meldpunt datalek Embedded Fitness zijn:

● Thijs van Stratum namens de werknemers];
● Carla Scholten namens de werkgever;
● Ben Wesel, jurist externe derde  .

De meldingen kunnen worden ingediend bij:

● piet@embeddedfitness en 06-53708878 van het meldpunt datalek Embedded
Fitness.

2. Het protocol
2.1Onmiddellijk nadat een werknemer ontdekt of ter ore komt dat sprake kan zijn

van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen Embedded
Fitness, meldt hij dat aan het meldpunt datalek [bedrijfsnaam].

2.2Het meldpunt datalek Embedded Fitness beslist of sprake is van een (mogelijk)
datalek en of dit (mogelijke) datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of bij de betrokkenen.

2.3Het meldpunt datalek Embedded Fitness draagt zorg voor de melding aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Het is de werknemer niet
toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens
en/of de betrokkenen te melden.

2.4Als de werknemer het niet eens is met de beslissing van het meldpunt datalek
Embedded Fitness om het (mogelijke) datalek wel - of niet te melden aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen, dan kan hij zich richten tot de
directie.



Klanten van Embedded Fitness
Voor het nakomen van AVG zijn er voor onze doeleinden 3 soorten klanten relaties:
Bestaande klanten: Contacten die al diensten of producten hebben gekocht van ons, ook
als de betaling nog open staat.
Potentiële klanten met overeenkomst: Contacten die een prijs opvraag doen, een
verhuur in optie zetten, etc.
Overige contacten: Contacten die gegevens uitgewisseld hebben voor mogelijk contact in
de toekomst of contacten die een overeenkomst hadden die reeds voldaan is.

Bestaande klanten
Van bestaande klanten bewaren wij
- NAW gegevens
- contactpersoongegevens (e mail en mobiel nr)
- offertes
- facturen
- notities over verloop van contact naar opdracht
- support gegevens
- emails
Dit alles in teken van goede service, afhandeling en onderhouden relatie.
Van deze klanten vragen wij rechtstreeks of wij een referentie mogen plaatsen. De klant
moet hier zelf toestemming voor geven en de referentie plaatsen.

Potentiële klanten met overeenkomst
Een prijs opvraag, verhuur in optie, en dergelijk, zijn overeenkomsten tussen ons en de
klant.
Wij leggen het volgende vast
- NAW gegevens
- contactpersoongegevens (e mail en mobiel nr)
- offertes
- notities over verloop van contact naar opdracht
- emails
Wij leggen alleen die gegevens vast die de potentiële klant vrijgeeft (minimaal email)
Mobiel nummer is gewenst om de potentiële klant te kunnen nabellen en uitleg te geven
over het voorstel of meer inzicht te verkrijgen in de vraag van de klant.
Zodra er reden tot zekerheid is dat een verhuur- of verkoop offerte niet doorgaat, dan
zullen de gegevens maximaal een jaar bewaard worden, tenzij er een reden is dat er
mogelijk nieuwe offerte aanvragen komen.
Bij offerte of informatie opvragen door een potentiële klant zal de klant expliciet
bovenstaande van gegevens bewaring vermeld worden. De klant zal bij een aanvraag
toestemming ter plekke toestemming moeten verlenen.
Op de site is ons privacy reglement te vinden en te downloaden. Teven dient iedere
persoon die gegevens via de site achterlaat akkoord te gaan dat wij deze gegevens
conform ons reglement beheren.



Gaat een offerte over in een opdracht dan zullen er meer gegevens gevraagd worden als
- factuurgegevens
- afleveradres
- afstemming levering, contactpersonen ed
- informatie tbv een goed georganiseerd event
In de opdrachtverstrekking zullen wij expliciet aangeven dat deze informatie
noodzakelijk is voor goede afhandeling van de opdracht.

Overige contacten
Van overige contacten bewaren wij enkel de vrijelijk gegeven gegevens, via mail of
visitekaartjes. Doeleinden van bewaren van deze gegevens kan zitten in het zijn van een
leverancier, contactpersoon in kennisnetwerk tbv uitwisseling van kennis rondom
bedrijfsvoering en ontwikkeling van de organisatie
Deze gegevens worden niet gebruikt voor nieuwsbrieven of het sturen van ongevraagde
informatie.


