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Algemene conformiteitsverklaring
met de Algemene
('AVG') I General Data Protection Regulation ('GDPR')

Verordening

Gegevensbescherming

1. Achtergrond
Schanssema
Business Consulting®
is, naast deze handelsnaam,
met andere hieraan
gelieerde
handelsnamen
actief, waaronder
de handelsnamen
Synpro® en Synpro®
Publishing. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden verzamelen wij gegevens van onze
klanten en opdrachtgevers, al dan niet per e-mail en/of via onze websites (en eventuele subwebsites).
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) / General Data
Proteetion Regulation (GDPR), die vanaf 25 mei 2018 van kracht gaat (zie bijlage 1 onderaan
dit docment), zijn wij verplicht om ons te confomeren aan de AVG/GOPR. Vanuit goede
bedrijfsvoering doen wij dat vanzelfsprekend.
Volgens de informatie van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid (pagina 12 in bijlage 1), gelden voor de bedrijfsuitoefening
van
Schanssema Business Consuiting met de hieraan gelieerde handelsnamen de volgende
rechtsgrondslagen waaraan moet worden voldaan:
a.
b.

c.

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen;
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke
rust.

Volgens de AVG wordt Marko Schanssema (eigenaar/oprichter
Consuiting en hieraan gerelateerde
bedrijfsactiviteiten
zoals
gezien als de 'Verwerkingsverantwoordelijke'
.

2.

van Schanssema Business
hierboven genoemd) hierbij

Welke gegevens hebben wij ontvangen?

Wij hebben in de afgelopen jaren per e-mail de volgende gegevens van onze opdrachtgevers
en klanten mogen ontvangen:
Schanssema Business Consulting® en Synpro®:
•
Naam, zakelijke
telefoonnummer(s)
en e-mailadres(sen)
van contactpersoon/
contactpersonen,
netwerkrelatie(s),
websitebezoekers
ten behoeve
van het
transparant kunnen uitvoeren van werkzaamheden/opdrachten.
•
Waar van toepassing (met name voor identificatieplicht
bij opdrachtgever(s) en in
opdracht
van de Belastingdienst
om zelfstandigheid
van netwerkrelaties
bij
samenwerking te ondersteunen: Curriculum Vitae en kopie IO-bewijs/paspoort.
Synpro® Publishing:
•
Naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres en bankgegevens
behoeve van het bestel-, leverings- en facturatieproces.
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Is de verwerking
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rechtmatig?

De verwerking van de bovengenoemde gegevens is toegestaan, omdat de grondslagen a tot
en met c van toepassing zijn (zie hierboven). Daarbij zijn deze gegevens toereikend, ter zake
dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is om onze doel(einden) te bereiken, te weten
uitvoering van opdracht, het adviseren van potentiële opdrachtgevers en (in het geval van
Synpro® Publishing) het toezenden van de door de klant bestelde publicatie(s).
Conform de informatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (pagina 13 in bijlage 1), is
de verwerking van de gegevens rechtmatig. Daarnaast informeren wij de betrokkenen bij het
moment van verkrijging van de informatie over het doel en de verwerking van de ontvangen
gegevens, waardoor de verwerking ook behoorlijk en transparant is.
De door ons ontvangen gegevens zijn te allen tijde voor de verstrekkende partij in te zien. Om
op de hoogte te blijven van toekomstige publicaties van Synpro® Publishing, hebben wij
klanten uit het recente verleden (2018) toestemming gevraagd en ontvangen om hun
persoonsgegevens voor de duur van maximaal 3 jaren te mogen bewaren.

4.

Hoe worden de gegevens geadministreerd

en beveiligd?

Schanssema Business Consulting®, Synpro® en Synpro® Publishing:
•
•

•

•
•

•
•

De gegevens zijn vastgelegd in een register (Excel spreadsheet) en/of zijn
opgeslagen in aparte digitale mappen in onze administratie.
Daarnaast zijn contactgegevens
aanwezig in e-mailcorrespondentie
in het emailprogramma Microsoft Outlook. Van dit programma wordt een actuele versie
gebruikt.
De digitale gegevens zijn opgeslagen op het interne geheugen (harde schijf) van
slechts één (1) desktop computer en enkele externe harde schijven (dienend als
backup van de bedrijfsvoering).
Alle gegevens zijn niet 'online' beschikbaar en worden niet op enige wijze met andere
gebruikers gedeeld, ook niet in een externel 'cloud'-omgeving.
De gebruikte computers zijn beschermd d.m.v. een antivirus-programma en de
binnen
het
aansturingsprogramma
Windows
aanwezige
internetlantivirusprogramma's.
Er wordt gewerkt met de meest actuele versie van de
genoemde beschermingsprogramma's, waarbij dagelijks updates worden geladen.
Toegang tot de digitale gegevens is beveiligd door versleuteling/wachtwoord.
Onze websites zijn gehost bij BS Connect te Beilen, in deze te beschouwen als
'Verwerker' van de persoonsgegevens die op onze websites door bezoekers kunnen
worden achterge1aten. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden van BS
Connect, geldt ook een Verwerkersovereenkomst
met BS Connect (zie bijlage 2,
pagina 26), waarin de bescherming van de verstrekte persoonsgegevens staat
beschreven.
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Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens
die wij ontvangen of verzamelen rust een vertrouwelijkheidsplicht
en geheimhoudingsplicht
jegens derden. Schanssema
Business Consuiting zal deze
informatie derhalve niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft
verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot
betrokkenen herleidbaar is.

6.

Gerelateerde overige aspecten

In het geval van een datalek zullen wij melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
informeren en onder bepaalde omstandigheden ook de betrokkenen informeren. Aan mogelijk
onderzoek zullen wij volledige mewerking verlenen.

7.

Privacyverklaring

Als aanvulling op deze conformiteitsverklaring,
hebben wij een Privacyverklaring
waarin het bovenstaande ook is opgenomen, zie bijlage 3 van dit document.

8.

opgesteld,

Slotverklaring

Door de bovenstaande
maatregelen zijn naar onze mening en inzicht de integriteit en
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens
voldoende gewaarborgd. Hiermee voldoen wij aan
de verplichtingen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens,
zoals gesteld in
de Algemene V_eLor:der:ling egevensbescherming.

r. mg ar 0 chansserna MBA
Directeur/Eigenaar Schanssema Business Consuiting

Plaats en datum: Assen, 20 april 2018
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Bijlagen
•

Bijlage
2018).

1. Handleiding

AVG (bron: Ministerie

van Justitie

en Veiligheid,

8 januari

handleidingalgeme
neverordeninggege

•

Bijlage 2. Algemene Voorwaarden

BS Conneet per 1 mei 2018.

Algemene
voorwaarden
BS Co

•

Bijlage 3. Privacyverklaring

Schanssema

Business Consuiting dd. 20 april 2018.

Privacyverklari ng
SBC 2004 2018.pdf
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