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Algemeen 

Veiligheid van informatie en privacy zijn onze belangrijkste assets. Het is in ons grootste belang dat u vertrouwen heeft in hoe wij uw 

persoonsgegevens en de gegevens in uw database omgaan. Dat kan alleen als onze software goed en veilig werkt, onze interne processen 

en beleid kloppen en als onze medewerkers op de juiste manier omgaan met uw (bedrijfs) gegevens. 

Op 25 mei 2018 moet ieder bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan de General Data Protection 

Regulation (GDPR) in het Nederlands ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. Ook uw bedrijf zal hiermee 

te maken krijgen. 

 

Wat staat er in de AVG/GDRP 

In de GDPR staan een aantal basisprincipes voor dataprotectie die voor bedrijven van belang zijn: 

RECHTMATIGHEID, EERLIJKHEID EN TRANSPARANTIE– Bedrijven moeten persoonlijke data op een rechtmatige, eerlijke 

en transparante manier verwerken in relatie tot de personen waarop de data betrekking hebben. 

INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID– Bedrijven moeten persoonlijke data verwerken op een manier die zorgt voor een 

gepaste beveiliging van de persoonlijke data. Inclusief beveiliging tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerking en 

tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Dit moeten bedrijven doen door gebruik te maken van gepaste 

technische en organisatorische maatregelen. 

DATAMINIMALISERING– Persoonlijke data moeten adequaat, relevant en alleen beschikbaar zijn voor die personen die nodig zijn in 

relatie tot de doelen waarvoor de data verwerkt worden. 

AFBAKENING VAN HET DOEL– Bedrijven moeten persoonlijke data verzamelen voor gespecificeerde, expliciete en rechtmatige 

doelen, en niet verder verwerken op een manier die niet aansluit bij die gestelde doelen. Verdere verwerking van persoonlijke data voor 

archiveringsdoeleinden voor publiek belang, wetenschappelijk en historisch onderzoek, of statistische doeleinden wordt niet gezien als 

‘niet in aansluiting’ met de originele doelen. Maar in dat geval moeten organisaties wel voldoen aan de voorwaarden in Artikel 83(1). Dit 

artikel beschrijft de waarborgen en afwijkingen in relatie tot het verwerken van data voor de hierboven genoemde doeleinden. 

AFBAKENING VAN DE OPSLAG– Bedrijven moeten persoonlijke data opslaan op een manier die de identificatie van de personen, 

waarop de data betrekking hebben, voor niet langer mogelijk maakt dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen waarvoor 

het bedrijf de persoonlijke data verwerkt. Persoonlijke data mogen wel voor langere periodes opgeslagen worden als ze specifiek worden 

verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor publiek belang, wetenschappelijk en historisch onderzoek, of statistische doeleinden. Dit moet 

dan echter wel in overeenstemming zijn met Artikel83(1), en onder de voorwaarde dat het bedrijf gepaste technische en organisatorische 

maatregelen treft. 

NAUWKEURIGHEID– Persoonlijke data moeten nauwkeurig zijn en, als nodig, geüpdatet worden. Bedrijven moeten iedere redelijke 

maatregel nemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke data die niet nauwkeurig zijn, in relatie tot de doelen waarvoor ze verwerkt 

worden, worden gewist of gerectificeerd – direct en zonder vertraging. 

 

CRM en de AVG 

In ons CRM verwerken wij bedrijfsgegevens en daarbij waar bekend de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de PVT/OR-leden. 

Indien bekend leggen wij vast of het OR-lid de voorzitter of de secretaris als functie uitvoert. Indien een OR-lid aangeeft niet in ons systeem 

te willen staan, verwijderen wij dit lid of indien deze persoon geen deel meer uitmaakt van de OR, maken wij dit lid inactief .  

Facturatiesysteem en de AVG 

In ons facturatiesysteem verwerken wij bedrijfsgegevens en het e-mailadres (meestal een crediteuren e-mailadres) waar wij de factuur 

naar mailen. Hierin worden verder geen persoonsgegevens verwerkt.  
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MAILCHIMP en de AVG 

In mailchimp verwerken wij de namen en e-mailadressen van de PVT/OR-leden. Aanmelden voor onze nieuwsbrief of seminaruitnodiging 

kun u via het contactformulier. Mailchimp houdt zich ook aan de AVG. Je kunt je altijd afmelden onderaan de verzonden nieuwsbrief en/of 

de Seminar uitnodiging.  

 

SURVEYMONKEY en de AVG 

In surveymonkey verwerken wij de e-mailadressen van de PVT/OR-leden die hebben deelgenomen aan onze trainingen. Deze leden 

ontvangen na de training een bericht of zij een evaluatie in willen vullen. Verdere gegevens (behalve de ingevulde evaluatie uiteraard) 

houden wij niet bij. Survey Monkey houdt zich aan de AVG. Je kunt je na ontvangst van een evaluatie afmelden voor toekomstige 

evaluaties. 

https://mailchimp.com/legal/
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